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RESUMO  

 

Apesar de todo o avanço ocorrido nos últimos quarenta anos na área de tecnologia da 

informação, a literatura observa uma baixa utilização de Sistemas de Apoio a Decisão (SAD) 

nas organizações empresariais, em relação à utilização dos demais Sistemas de Informação. 

Essa baixa utilização, segundo alguns autores, pode estar associada, entre outros fatores,  com 

a indisponibilidade de funções do sistema adaptadas ao estilo cognitivo dos agentes decisores. 

Esse trabalho realizou um experimento empírico com a construção de um SAD baseado em 

modelos matemáticos de programação linear, enfatizando o processo cognitivo do agente 

decisor como um dos principais componentes do sistema e a avaliação da satisfação dos seus 

usuários. O modelo do SAD foi submetido a alunos de Graduação e Pós-Graduação do 

Mestrado Profissional em Engenharia da Produção e MBA em Gestão de Projetos da 

Universidade Federal de Pernambuco, e a alunos de Graduação em Administração de 

Empresas da Faculdade Marista do Recife-PE, para avaliar o grau de satisfação desses agentes 

durante a operação do sistema. Os resultados da pesquisa demonstraram que os modelos de 

informações do SAD adaptados aos estilos cognitivos e disponibilizados numa sequencia de 

atendimento respeitando as fases da percepção, apresentação, processamento e entendimento 

do problema, obtiveram um alto grau de satisfação de seus usuários. 

 

Palavras chave: Sistema de Apoio a Decisão, Estilo Cognitivo, Tomada de Decisão, 

Programação Linear.   
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ABSTRACT 

 

Despite all the development that has occurred over the past forty years in the area of 

information technology, the literature notes a low usage of Decision Support Systems (DSS) 

in business organizations, regarding the use of other information systems. This low use, 

according to some authors, may be associated, among other factors, the unavailability of 

system functions adapted to the cognitive style set of stakeholders. This work constitutes an 

empirical experiment with the construction of a DSS based on mathematical models of linear 

programming, emphasizing the cognitive process of decision-maker as an agent of the main 

components of the system and evaluate satisfaction of its users. The DSS model was 

submitted to the Graduate Students and Graduate Professional Masters in Production 

Engineering and an MBA in Project Management, Federal University of Pernambuco, and 

undergraduate students in Business Administration from Marist College in Recife-PE, to 

assess the degree of satisfaction of these agents during system operation. The survey results 

showed that the information models of SAD adapted to cognitive styles and available in a 

sequence of care respecting the stages of perception, presentation, processing and 

understanding of the problem, had a high degree of user satisfaction.  

 

Keywords: Decision Support System, Cognitive Style, Decision Making, Linear 

Programming.  
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1 - INTRODUÇÃO 

Apesar de todo o avanço ocorrido nos últimos quarenta anos na área de tecnologia da 

informação, a literatura observa uma baixa utilização de SAD por seus usuários finais. Essa 

baixa utilização pode estar associada ao não atendimento durante o trabalho de construção do 

sistema, de funções que estejam adaptadas ao estilo cognitivo dos agentes decisores em 

relação à forma de apresentação, conteúdo e seqüenciamento das informações, tornando a 

operação do sistema uma atividade desconfortável com conseqüente abandono da sua 

utilização. 

Não é comum encontrarmos organizações que trabalhem com SAD, diferentemente do 

avanço quantitativo já ocorrido com implantações de Sistemas de Informações Transacionais 

(SIT) e Sistemas de Informações Gerenciais (SIG). Barbosa et al. (2006) identificaram em sua 

pesquisa com empresas desenvolvedoras de softwares e usuários de sistemas de informações,  

um baixo nível de utilização de sistemas classificados como não-estruturados, característica 

principal que define um SAD. Observa-se que as tomadas de decisão, principalmente aquelas 

sob a responsabilidade da equipe de média e alta gerência, continuam sendo realizadas 

baseadas apenas na experiência desses decisores. Em relação às particularidades que devem 

ser consideradas durante um projeto de construção de um SAD, pesquisas destacam a 

importância da inclusão no sistema das características relacionadas com o estilo cognitivo dos 

usuários. 

Segundo Chen & Lee (2003),  

Os sistemas de apoio à decisão que têm sido construídos fornecem aos usuários 

ferramentas de modelagem quantitativa e de fácil acesso a dados. O aspecto 

cognitivo de apoio à decisão, no entanto, tem recebido relativamente pouca 

pesquisa, embora há muito tempo seja reconhecido como um importante fator de 

decisão de projeto de sistemas de apoio a decisão. 

Segundo Costa et al. (2002, p. 147), a forma como um usuário opera um SAD é 

classificada como Diálogo. 

O diálogo é definido como uma combinação de software, hardware e pessoas, que 

habilita o usuário a interagir com o SAD. É a interface sistema/usuário. Para o 

usuário é o componente mais importante.  

Essas particularidades de um SAD relacionadas com o projeto de construção e nível de 

utilização nos reportam para uma análise da dimensão cognitiva do ser humano como um 

forte componente a ser considerado na construção do sistema.  
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A plena utilização de um SAD poderá depender do grau das características cognitivas que 

foram incluídas no desenvolvimento e que estarão disponíveis durante a operação do sistema. 

Com base na importância que a literatura atribui à incorporação do estilo cognitivo do decisor 

nos sistemas de apoio a decisão, este trabalho buscará apresentar uma proposta de construção 

de SAD cujos modelos de informações apresentados e a lógica de operação do sistema, 

respeitam o estilo cognitivo do decisor.  

1.1 – Objetivo  

1.1.1 – Objetivo geral 

O objetivo deste trabalho é ilustrar como o estilo cognitivo de diferentes decisores 

pode ser incorporado a um mesmo Sistema de Apoio de Decisão (SAD) e avaliar através de 

um experimento empírico se isto contribui para a satisfação dos decisores.       

1.1.2 – Objetivos específicos 

Para alcançar o objetivo geral deste trabalho foram estabelecidos os seguintes 

objetivos específicos: 

• Identificar na literatura um modelo para captura do estilo cognitivo do decisor; 

• Projetar um protótipo de SAD que identifique, incorpore e reflita o estilo     

cognitivo dos decisores; 

• Avaliar a utilização do protótipo por diferentes decisores.  

1.1.3 – Método de pesquisa 

Para atingir esse objetivo, esse trabalho apresenta um protótipo de SAD baseado em 

modelos matemáticos de programação linear para apoio à tomada de decisão, cuja primeira 

função é a identificação do estilo cognitivo do agente decisor, carregando em seguida 

modelos de informações adaptados aos perfis desses usuários. Ao final da operação das 

diversas funções do sistema, todas relacionadas a problemas de tomada de decisão, o usuário 

é conduzido para responder um questionário que mede o grau de satisfação e conforto durante 

a operação do sistema, permitindo assim realizar inferências estatísticas sobre a importância 

da inclusão dos fatores cognitivos na operação dessa classe de sistemas.     

Na construção desse protótipo de SAD foram considerados e incluídos trabalhos da 

literatura que identificam o estilo cognitivo do agente decisor. A identificação dos estilos 
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cognitivos de cada agente decisor ocorre apenas na primeira oportunidade de acesso ao 

sistema. A partir do primeiro acesso o perfil do agente decisor é gravado pelo sistema e a 

navegação das funções respeita o estilo desse usuário, apresentando modelos de informações 

que variam quanto à forma de apresentação, conteúdo e seqüenciamento das informações, 

durante toda a operação do sistema. O protótipo do SAD possui dezesseis versões em 

adaptação  às combinações dos estilos cognitivos dos agentes decisores, conduzindo sempre 

ao mesmo objetivo final que é a tomada de decisão com apoio de modelos matemáticos de 

programação linear.      

1.2 – Organização do trabalho 

Este trabalho esta organizado em 5 capítulos. O capítulo 1 – Introdução, apresentou 

alguns fatores que podem estar associados à baixa utilização de SAD, mostrou a importância 

da inclusão de fatores relacionados à cognição humana nesse tipo de sistema, o objetivo geral, 

os objetivos específicos e o método de pesquisa do trabalho. 

No capítulo 2 – Base Conceitual, são apresentados os trabalhos divulgados na literatura 

que descrevem a classificação e estrutura de sistemas de informações e a importância de 

considerar e incluir na construção de sistemas de informações fatores relacionados com a 

cognição humana.  

No capítulo 3 – Método de Pesquisa e Modelo de SAD Proposto, um modelo de SAD é 

apresentado através de dezesseis versões, cada uma adaptada ao estilo cognitivo do agente 

decisor, porém com o mesmo objetivo final - uma tomada de decisão com uso de modelos 

matemáticos de programação linear.  

No capítulo 4 – Aplicação e Resultados, é apresentado o resultado de uma pesquisa que 

avaliou o grau de satisfação dos usuários durante a operação do SAD, após o teste de 

utilização que foi submetido para alunos de Graduação, e Pós-Graduação do Mestrado 

Profissional em Engenharia da Produção e MBA em Gestão de Projetos da Universidade 

Federal de Pernambuco, e a alunos de Graduação em Administração de Empresas da 

Faculdade Marista do Recife-PE, permitindo assim realizar inferências estatísticas sobre a 

importância da inclusão do processo da cognição humana na operação dessa classe de 

sistemas.      

No capítulo 5 – Considerações Finais, são apresentados um resumo dos principais 

assuntos discutidos no decorrer desse trabalho, as dificuldades encontradas na realização da 
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pesquisa de avaliação do SAD, as limitações encontradas no desenvolvimento do protótipo do 

SAD e são apresentadas sugestões para futuros trabalhos relacionados à construção de SAD. 
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2 – BASE CONCEITUAL 

Antes da apresentação da proposta do SAD no capítulo 3, é importante entender os 

conceitos publicados na literatura sobre sistemas de informação, estilos cognitivos e a 

importância da inclusão desses fatores na construção desse tipo de sistema.   

2.1 – Conceitos de Sistemas de Informação  

2.1.1 – Dados e informação 

A informação é um dos recursos mais importantes e valiosos dentro de uma 

organização e está presente em todas as atividades relacionadas com o ambiente do negócio. 

O tratamento adequado desse recurso é fator determinante para o apoio e análise eficiente nas 

transações do negócio, metas e decisões de qualquer organização. Antes do entendimento e 

objetivo de um Sistema de Informação (SI), é importante entender os conceitos dos termos 

dados e informações, muitas vezes confundidos como um mesmo recurso.   

Segundo Stair (1998, p. 4), “dados são os fatos em sua forma primária, como por 

exemplo o nome de um empregado e o número de horas trabalhadas em uma semana”. Pode-

se acrescentar nesse exemplo o valor da hora de trabalho, o nome de uma peça utilizada na 

fabricação de um produto, o número de peças utilizadas, o preço unitário de compra da peça, 

o nome de um produto acabado, a quantidade vendida do produto, o preço unitário de venda 

do produto, o nome da transportadora que entrega o produto, a quantidade transportada do 

produto e o preço por tonelada de produto transportada.  

De acordo com Stair (1998, p. 4), 

Informação é um conjunto de fatos organizados de tal forma que adquirem valor 

adicional além do valor do fato em si. Por exemplo, um certo gerente pode achar 

que o conhecimento do total de vendas mensais é mais adequado ao seu propósito 

(tem mais valor) do que as vendas de cada representante de vendas individualmente.  

Nesse sentido a informação pode apoiar as atividades de um gerente que decida 

receber semanalmente os totais de horas extras calculadas por departamento, a quantidade de  

horas extras que ultrapassaram determinado limite estabelecido, quais os custos totais da 

produção, quais produtos acabados totalizaram o maior faturamento e quais os custos totais de 

transporte por região de faturamento. A informação pode também auxiliar um trabalho de 
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tomada de decisão que busque maximizar os ganhos ou minimizar as perdas num ambiente de 

produção em função da disponibilidade dos recursos envolvidos, calculando as quantidades 

ideais de produção, a quantidade dos recursos a serem utilizados e os valores finais que 

representem a maximização dos ganhos ou a minimização das perdas.    

A informação é resultante das relações e tratamento ocorrido sobre um conjunto de 

dados. Diferentemente dos dados em sua forma primária, a informação quando tratada 

adequadamente é determinante e agrega valor nas transações do negócio, metas e decisões de 

qualquer organização.   

2.1.2 – Sistemas de Informação na organização 

Um Sistema de Informação (SI), representado na Figura 2.1, é um conjunto de 

elementos ou de componentes inter-relacionados que coletam(entrada), 

manipulam(processamento), armazenam e disseminam (saída) dados e informações e provêm 

uma reação corretiva(mecanismo de feedback) na busca de um objetivo. (Stair, 1998).      

          

                                                         

 

 
Figura  2.1 – Arquitetura de um Sistema de Informação 

Fonte: (adaptada de Stair & Reynolds, 2009) 
 

Um SI normalmente é utilizado com o uso de computadores e é composto com os 

seguintes recursos: (Stair, 1998).  

• Hardware: equipamentos que executam as atividades de entrada, processamento 

e saída;  

• Software: programas e instruções dadas aos equipamentos e pessoas; 

• Banco de dados: programas que armazenam os dados e as informações de forma 

estruturada e segura;  

• Pessoas: profissionais que trabalham no desenvolvimento e os usuários que 

utilizam o sistema;  

  Entrada   Processamento    Saída 

  Feedback 
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• Procedimentos: instruções de execução e métodos de operação dos programas 

dos computadores e  

• Telecomunicações: rede de equipamentos e recursos de comunicação de dados                 

No ambiente de um Sistema Organizacional como mostrado na Figura 2.2, um SI tem 

como principais benefícios garantir a integridade e segurança dos dados e informações, 

através da automatização de processos de trabalho, visando atingir velocidade, simplicidade, 

funcionalidade e redução de custos na realização das suas atividades. “Uma organização é um 

sistema. Dinheiro, força, de trabalho, materiais, máquinas e equipamentos, dados, informação 

e decisões estão constantemente fluindo através de qualquer organização”. (Stair, 1998, p. 

26).  

 

  Ambiente Organizacional 

  Sistema de Informação 

 

 

 

 

Fluxo de valores =  

Fluxo de material e físico =  

Fluxo de decisão =  

Fluxo de dados =  

Figura  2.2 – Sistema Organizacional 
Fonte: (adaptada de Stair, 1998, p. 27) 

Desde a década de 1950, computadores têm sido utilizados para executar aplicações de 

negócios nas organizações. Muitos desses sistemas de informações, desde o principio, têm 

sido utilizados para reduzir custos através da automatização de rotinas de trabalhos intensivos 

nas transações dos negócios das organizações. Os primeiros SI foram desenvolvidos para 

automatizar processos de pagamento a funcionários, controle estoques, contas a receber, 

  Entrada Transformação do Produto    Saída 

  Tomada de decisão 
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contas a pagar e contabilidade, em grandes empresas públicas e privadas. (Stair & Reynolds, 

2009).   

Com a evolução ocorrida na área da tecnologia da informação, os primeiros SI foram 

modificados, agregando e integrando novas funcionalidades e disponibilizando um grande 

volume de informações para apoio à estrutura de operação e decisão no ambiente 

organizacional. Como resultado desse avanço, processos das principais áreas funcionais de 

recursos humanos, compras, vendas, produção, finanças e contábil, pertencentes a toda 

organização, foram automatizados de forma integrada, resultando na criação de abrangentes 

SI. Os SI são classificados em Sistema de Informação Transacional (SIT), Sistema de 

Informação Gerencial (SIG) e Sistema de Apoio a Decisão (SAD) (Sprague 1991, p. 11), 

categorias que consideram principalmente o objetivo, forma de disseminação das informações 

e a modalidade das tomadas de decisão. Decorrente dessa evolução, novos conceitos para 

identificação de SI foram criados no mundo dos negócios relacionados com a área da 

tecnologia da informação tais como Enterprise Resource Planning (ERP) caracterizados 

principalmente como um sistema único e abrangente, automatizando todos os processos 

organizacionais e de forma integrada. Num ERP podem estar inseridos funções completas 

pertencentes aos SIT, SIG e SAD, tornando-se uma ocorrência comum a dificuldade de  

identificação das fronteiras de cada categoria desses sistemas.             

2.2 – Classificação dos sistemas de informação 

2.2.1 – Sistema de Informação Transacional 

“Um SIT é um conjunto organizado de pessoas, procedimentos, programas, banco de 

dados, e dispositivos usados para registrar transações completas do negócio. Uma transação é 

qualquer troca relacionada com negócios, como pagamentos a empregados, venda a clientes e 

pagamentos a fornecedores”. (Stair & Reynolds, 2009, p. 16).  Os primeiros SIT começaram a 

ser desenvolvidos na década de 1950. Um SIT, como mostrado na Figura 2.3, é focado nos 

dados e tem como principal papel automatizar essas transações, caracterizadas pelo alto 

volume de dados e informações, muitas vezes repetitivas e que precisam estar relacionadas, 

tratadas e agrupadas de forma correta, segura e no tempo certo, para o cumprimento das 

atividades e procedimentos de trabalho pertencentes a esses processos transacionais. O SIT 

normalmente recebe como entrada dados primários tais como as horas trabalhadas de cada 

empregado, a quantidade de produtos comprados, a quantidade de produtos vendidos e a 
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quantidade de produtos transportados. A partir do processamento desses dados com outros já 

disponíveis nos bancos de dados pertencentes ao mesmo processo ou a outros processos 

relacionados no ambiente organizacional, dissemina as saídas em forma de contra-cheques de 

pagamento de salários, registros de entrada de mercadorias, notas fiscais de venda de 

produtos, notas fiscais de frete de mercadorias e um grande volume de informações 

detalhadas dessas atividades em relatórios pré-programados. O SIT é uma das mais 

importantes categorias de SI nas organizações, pois a sua estrutura de dados e informações já 

tratadas e armazenadas nos bancos de dados da organização, têm alto valor como um recurso 

de entrada para o SIG e SAD.   

 

 

 

 

 

 

 
Figura  2.3 – Arquitetura de um Sistema de InformaçãoTransacional 

 (adaptada de Stair, 1998. p. 184) 

2.2.2 – Sistema de Informação Gerencial 

“Um SIG é um conjunto organizado de pessoas, procedimentos, programas, banco de 

dados e dispositivos usados para oferecer informações de rotina aos administradores e 

tomadores de decisão. O SIG focaliza a eficácia da gestão”. (Stair & Reynolds, 2009, p. 19). 

Os primeiros SIG começaram a ser desenvolvidos na década de 1960. O SIG, como mostrado 

na Figura 2.4, tem foco nas informações e agrega um grande valor nas atividades do negócio, 

disseminando informações estruturadas e resumidas para apoio a todos os agentes decisores 

da organização. Normalmente essas informações disseminadas pelo SIG são em formas de 

relatórios ou consultas pré-programadas com resumos totalizados sobre as transações, 

indicadores de desempenho e exceções baseadas em parâmetros definidos. Típicas 

informações de relatórios pré-programados de um SIG podem ser um resumo com as 

Entrada  
 

Horas trabalhadas, 
Quantidades 
compradas,  
Quantidades 

vendidas, 
Quantidades 

transportdas etc... 

Processamento 

Saída 
 

Cheques de 
pagamentos,  

Ordens de compra, 
Notas fiscais de 

venda, Faturas de 
frete, Relatórios 

operacionais etc... 

Banco de dados SIT 
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quantidades e valor das vendas por região, um resumo com as quantidades e valor de horas 

extras de trabalho por departamento e resumos comparativos entre os valores de custos de 

produção previstos e realizados. Uma eficiente infra-estrutura de SIG pode oferecer recursos 

de programação para elaboração de relatórios eventuais pelos próprios tomadores de decisão.  

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura  2.4 – Arquitetura de um Sistema de Informação Gerencial 
 (adaptada de Stair & Reynolds, 2009, p. 19) 

2.2.3 – Sistema de Apoio a Decisão 

Considerando que esse trabalho é focado na apresentação de um protótipo de SAD 

baseado em modelos de otimização, com ênfase no processo cognitivo dos agentes decisores, 

apresentaremos de forma mais detalhada a sua arquitetura e os estudos sobre a importância da 

inclusão dos fatores da cognição humana  na construção dessa categoria de sistemas. 

Conforme (Stair & Reynolds, 2009, p. 19), 

Um SAD é um conjunto organizado de pessoas, procedimentos, programas, banco 

de dados e dispositivos usados para dar apoio à tomada de decisões referentes a 

problemas específicos, O foco do SAD é a eficácia da tomada de decisão. Enquanto 

um SIG ajuda a organização a “fazer as coisas direito” o SAD ajuda o 

administrador a “fazer a coisa certa”.   

Conforme Sprague  (1991, p. 11),  

 
SIG de Marketing  

 

 
Banco de dados 

comum para SIG’s 

 
SIG de Finanças 

 

 
SIG de Produção  

 

 
Outros SIG 

 

Banco de dados 
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Um SAD pode ser definido pelos seus recursos em várias áreas críticas: 

• os SAD tendem a ser voltados para problemas menos bem estruturados e menos 

específicados com os quais os gerentes de alto nível se deparam; 

• tentam combinar o uso de modelos ou técnicas analíticas a funções tradicionais 

de acesso e recuperação de informações; 

• concentram-se especificamente em recursos que facilitem seu uso para pessoal 

não especializado em computação; de forma interativa e 

• enfatizam a flexibilidade e a adaptabilidade de acomodar mudanças no 

ambiente e na abordagem à tomada de decisões utilizada pelo usuário.  

Segundo Bidgoli (1989, p. 137) apud Costa et al (2002), 

Um SAD é composto de uma base de dados que auxilia o sistema, uma base de 

modelos que provê a capacidade de análise e o diálogo que provê a interação entre 

o usuário e o sistema. 

Os SAD, conforme mostrado na Figura 2.5, começaram a ser mais usados na década 

de 1980 a partir do  avanço tecnológico ocorrido nos softwares, equipamentos, arquitetura dos 

bancos de dados e redes de comunicação. Esse avanço permitiu descentralizar para os 

usuários, recursos de SI antes utilizados apenas por profissionais de tecnologia da informação. 

Essa realidade, decorrente de pesquisas em universidades e do avanço na industria de 

tecnologia da informação, deu aos agentes decisores maior liberdade e facilidade na 

realização de suas atividades, principalmente no apoio às tomadas de decisão.     

Além dos três componentes principais, banco de dados, banco de modelos e diálogo, a 

arquitetura do SAD contempla os softwares Data Base Management Systems (DBMS) que 

administra o banco de dados, Models Management Systems (MMS) que administra o banco 

de modelos e, procedimentos de acesso à internet e banco de dados externos. Um SAD pode 

ser desenvolvido sem que todos estes componentes que definem a sua arquitetura estejam 

contemplados no modelo final do sistema. 

2.2.3.1 – O componente banco de dados 

O componente banco de dados do SAD possui uma riqueza maior de informações 

quando comparada com os bancos de dados tradicionais do SIT e SIG, devido à necessidade 

de entrada de informações tanto internas quanto externas. Uma característica fundamental de 

um SAD bem sucedido é quando o seu banco de dados é separado logicamente de outros 

bancos de dados operacionais. O conteúdo e carga do banco de dados do SAD deve ser bem 

planejado, aplicando procedimentos e softwares de mineração de dados que transferem as 
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informações mais representativas e já processadas a partir dos bancos de dados dos demais 

sistemas operacionais. (Sprague, 2009).  

2.2.3.2 – O componente banco de modelos 

O componente banco de modelos do SAD tem um papel fundamental nessa 

arquitetura, facilitando a análise, processamento e apoio à decisão, de acordo com a natureza 

do problema da tomada de decisão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

Figura  2.5 – Arquitetura de um Sistema de Apoio a Decisão 
 (adaptada de Stair & Reynolds, 2009, p. 20) 

 

Segundo Gray (1994, p. 141), apud Costa et al (2002), 

Banco de 
Dados 

Banco de 
Modelos 

 
DBMS 

 
MMS 

Acesso a 
Banco de 

Dados 
Externos 

Acesso à 
Internet, 
Intranet e 

outros 
Sistemas de 
Informações

Banco de 

Gerenciamento do 
Diálogo com 

Usuários 

Banco de 
Dados 

Externos 



Capítulo 2   Base Conceitual 

13 

 

Para o SAD ser capaz de auxiliar um processo de decisão é necessário além da base 

de dados  uma base de modelos. 

Um modelo é uma representação simplificada de uma situação da vida real. Sendo 

construído através de uma série de elementos e suas relações. Esses elementos são 

chamados de variáveis e as relações são restrições impostas, Existem vários tipos 

de modelos, os mais conhecidos são os modelos matemáticos e estatísticos.  

Existem diversos modelos já disponíveis pela industria da tecnologia da inforrnação, 

entre eles destacam-se modelos financeiros, matemáticos, gráficos, análises estatísticas e de 

administração de projetos. Os modelos financeiros e matemáticos podem ser representados 

através da utilização de softwares de planilhas eletrônicas que têm potencial para realização 

de inúmeras análises financeiras e matemáticas a partir de funções e macros já disponíveis no 

próprio software. Os modelos gráficos podem ser representados por inúmeros softwares que 

auxiliam no desenho de projetos. Os modelos estatísticos podem ser representados por 

potenciais softwares já disponíveis no mercado que realizam de forma automática as análises 

estatísticas descritivas e inferenciais. Os modelos que auxiliam projetos também podem ser 

representados por softwares que auxiliam no planejamento e controle de grandes projetos, 

determinando custos dos recursos envolvidos e caminhos críticos. Uma grande vantagem 

desses modelos é a capacidade de importar informações de banco de dados, através de 

mecanismos e procedimentos de transferências de dados entre esses componentes, permitindo 

assim processar diretamente as informações recebidas e fornecer a capacidade suficiente de 

análise e apoio às decisões gerenciais.   

2.2.3.3 – O componente diálogo 

O componente diálogo é um dos mais importantes recursos do SAD, pois é através 

dessa interface que ocorre a interação entre o homem e a máquina.  

Segundo Mann et al. (1991, p. 142),  

Este diálogo pode ser encarado em termos de uma linguagem de ação e de uma 

linguagem de apresentação. É através da linguagem de ação que o usuário controla 

o sistema, enquanto na linguagem de apresentação o sistema fornece os resultados 

ao usuário. Elaborando recursos apropriados às linguagens de ação e 

apresentação, o estilo cognitivo do usuário pode ser incorporado ao sistema.  

Na interação homem-máquina pouco interessa ao usuário em geral qual foi a 

tecnologia incorporada no sistema para permitir o armazenamento e recuperação dos dados e 

o algoritmo utilizado para o relacionamento dos dados e geração das informações. Para o 

usuário em geral é muito mais relevante saber as ações necessárias para a utilização do 
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sistema e de que forma as informações serão apresentadas permitindo assim atender às 

características fundamentais do seu estilo cognitivo para o tratamento da informação e tomada 

de decisão. 

De acordo com Watson  & Sprague (1991, p. 128), “...o diálogo é o sistema. O que o 

usuário tem que saber a fim de usar o sistema, as opções para direcionar as ações do sistema, 

e as alternativas para apresentação das respostas do sistema são o que importa”.          

O potencial, a utilidade e a flexibilidade que caracterizam um SAD, dependem do 

grau dos recursos disponíveis nesse componente. A “riqueza” dessa interface dependerá do 

potencial dos recursos oferecidos para a comunicação com o sistema tanto do ponto de vista 

da ação permitida ou disponível nos equipamentos, da linguagem e símbolos de apresentação 

do sistema e do banco do conhecimento humano. (Sprague, 1991).  Dependendo da 

preferência gerencial o SAD pode ter uma linguagem de apresentação combinada com o estilo 

cognitivo do agente decisor, consistindo na apresentação de tabelas, textos, gráficos, 

desenhos, símbolos, ícones e sons. (Stair, 2009).  

 2.3 – A Importância da inclusão dos estilos cogniti vos nos SAD 

A maioria das organizações possui excelentes SIT e SIG, gerando um grande volume de 

informações. Em paralelo, as tomadas de decisão gerenciais são realizadas sem um suporte 

adequado de SAD que ofereçam modelos científicos para a escolha das alternativas mais 

adequadas de decisão. As decisões em geral são tomadas baseadas na intuição ou na breve 

análise dos resumos gerenciais elaborados pelos sistemas transacionais e gerenciais, refletindo 

em decisões com alta probabilidade de não serem as mais adequadas do ponto de vista dos 

resultados esperados.  

De acordo com Silva & Souza (2002, p. 156), 

Na verdade, o “tino” administrativo comandou, antes da década de 60, e continuou 

comandando em alguns lugares a tomada de decisão. Primeiro porque as empresas, 

e consequentemente seus processos e funções, eram menos complexas, ou pelo 

menos eram assim tratadas; segundo, por falta de confiança e conhecimento das 

metodologias adequadas; e terceiro, pela facilidade de se tomar decisão baseada 

em “achismos”. Quando os tomadores de decisão conheceram os métodos objetivos 

para escolherem suas estratégias, perceberam que a racionalidade delas, assim 

apoiadas, se sobrepunha aos seus “tinos”.... 
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Além disso, observa-se que os sistemas de informação em geral não dispõem de funções 

que estejam adaptadas ao estilo cognitivo dos seus usuários, podendo favorecer o abandono 

ou o desconforto durante a efetiva utilização.     

Vários autores têm demonstrado que aspectos cognitivos do ser humano influenciam 

fortemente a capacidade de processamento da informação e isso tem levado a discussões da 

importância de considerar o processo da cognição humana na construção de SAD.  

Há autores que incluem nas principais características de um SAD aspectos ligados ao 

estilo cognitivo do decisor. 

 Segundo Falsarera (2004), as principais características de um SAD são: 

• Possibilidade de desenvolvimento rápido, com a participação ativa do 

usuário em todo o processo;  

• Facilidade para incorporar novas ferramentas de apoio à decisão, novos 

aplicativos e novas informações.  

• Flexibilidade na busca e manipulação das informações [BURC89];  

• Individualização e orientação para a pessoa que toma as decisões, com 

flexibilidade de adaptação ao estilo pessoal de tomada de decisão do usuário 

[MITT86];  

• Real pertinência ao processo de tomada de decisão, ajudando o usuário a 

decidir através de subsídios relevantes;  

• Usabilidade, ou seja, facilidade para que o usuário o entenda, use e 

modifique de forma interativa. [AWAD88].  

Outros autores priorizam o perfil do usuário como uma das principais características na 

construção de um SAD e podemos deduzir uma relação com o estilo cognitivo do usuário.  

Conforme Santhanam et al. (2000) apud Barbosa et al. (2006), 

Para que um SAD seja realmente eficaz, a observação de alguns aspectos durante 

as fases de especificação e desenvolvimento é fundamental, entre esses os autores 

citam: as características do SAD devem ser prioritariamente definidas pelo perfil do 

usuário, muito mais que pelo problema ou pela tecnologia; a participação efetiva 

do usuário no desenvolvimento e implementação do SAD é fundamental, além de um 

completo treinamento na ferramenta; e outro aspecto relevante é o envolvimento do 

desenvolvedor em todo o processo que antecede a especificação do SAD. 

Há os que defendem claramente a importância do aspecto cognitivo na construção de 

um SAD, mas enfatiza a pouca atenção, notadamente dos gestores de tecnologia da 

informação, com esse aspecto.  

Segundo Chen & Lee (2003),  
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Os sistemas de apoio à decisão que têm sido construídos fornecem aos usuários 

ferramentas de modelagem quantitativa e de fácil acesso a dados. O aspecto 

cognitivo de apoio à decisão, no entanto, tem recebido relativamente pouca 

pesquisa, embora há muito tempo seja reconhecido como um importante fator de 

decisão de projeto de sistemas de apoio a decisão..... 

Pesquisadores de SAD têm dado muita atenção à evolução do desenvolvimento dos 

sistemas nas áreas da incorporação de inteligência artificial, estruturas de dados, regras de 

captação das informações, fatores críticos de sucesso etc. A atenção à tomada de decisão 

considerando o comportamento cognitivo, no entanto, têm sido largamente ignorados. 

(Yinghong & Yingchum, 2009). 

Há pesquisas que conceituam como Diálogo a interação que ocorre entre o usuário e o 

SAD e fazem uma clara associação das diversas particularidades desse componente com o 

estilo cognitivo. Isso reforça que um SAD deve identificar previamente qual o estilo cognitivo 

de cada usuário.  

De acordo com Costa et al. (2002, p. 149), 

É fato que usuários inexperientes preferem diálogos menos flexíveis e mais simples 

como perguntas e respostas ou menu. Por outro lado usuários experientes preferem 

diálogos mais flexíveis como linguagens de comando. A disponibilidade de vários 

diálogos é importante, pois os usuários possuem diferentes estilos cognitivos e cada 

um prefere um tipo de diálogo. O estilo cognitivo diz respeito a como os usuários 

captam a analisam os dados. Pessoas sistemáticas processam os dados de forma 

estrutural, passo a passo enquanto que pessoas intuitivas podem saltar de uma 

análise para outra.  Pessoas sistemáticas preferem, ou sentem-se mais confortáveis 

com diálogos orientados para menu ou perguntas e respostas, já as pessoas 

intuitivas querem a flexibilidade oferecida pelos comandos de linguagem. 

“ Um SAD reconhece que estilos de gerenciamento e tipos de decisão diferentes 

requerem sistemas diferentes.”. (Stair & Reynolds, p. 19, 2009).  

Trabalhos falam sobre a ergonomia informacional e destacam que a interação com 

o usuário é o fator mais importante no estudo de desenvolvimento de um sistema de 

informação, para a garantia de uma tomada de decisão com eficácia.  

De acordo com Martins & Moraes (2002, p. 265), 

Um estudo de desenvolvimento, ou mesmo uma avaliação, de projeto de algum 

sistema informacional deve considerar os símbolos, a tipologia, as cores, os 

dimensionamentos normalizados utilizados na sua confecção. No entanto, o fator 

mais importante é a interação com o usuário, junto com um plano de aplicação e 
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localização, devendo-se considerar a visibilidade e a compreensibilidade, além da 

compatibilidade com o projeto arquitetônico. Dessa forma se pode garantir uma 

tomada de decisão, pelo usuário eficaz e segura. 

Outras pesquisas defendem que o estilo cognitivo está presente desde o nascimento da 

pessoa e fazem uma associação da importância dessa natureza com as situações de 

aprendizagem de vida. Um SAD pode ser considerado como uma ferramenta de aprendizagem 

de vida, na medida em que trabalha com o relacionamento de dados e informações da 

produção humana para apoio em tomada de decisão gerencial. Dessa forma podemos deduzir 

a importância do estilo cognitivo na construção de um SAD.  

Conforme Cavellucci (2003)  

O Estilo Cognitivo de uma pessoa é definido por alguns autores como um modo 

automático de responder a informações e situações de aprendizagem, 

provavelmente presente desde o nascimento ou se define nos primeiros anos de vida. 

É considerado um aspecto relativamente fixo da pessoa, independente da 

inteligência, personalidade e gênero e influencia seu desempenho em situações de 

aprendizagem. (Riding & Rayner, 1998). 

Há também os trabalhos que descrevem com clareza a influencia da cognição humana 

nas tomadas de decisão dos executivos, concluindo sobre o potencial da usabilidade dessa 

natureza através de recursos computacionais.  

Segundo Kuo (1998),  

Nas tomadas de decisões diárias, os executivos dependem da percepção, ação, e 

modelos mentais para se chegar às soluções dos problemas. A combinação desses 

recursos cognitivos é perfeita. Além disso, o conhecimento necessário para a 

resolução de problemas é distribuído entre a mente do gerente e o mundo 

circundante. Como resultado, a poderosa intuição dos gestores e a capacidade 

analítica do computador, podem ser combinadas. 

Há os trabalhos que defendem a vantagem de prover as atividades de aprendizagem 

com recursos de multimídia individualizados e combinados aos diversos estilos cognitivos dos 

estudantes.  

De acordo com Rezaei & Katz (2004), 

Uma grande vantagem do ensino baseado em computador é a oportunidade de 

disponibilizar instruções baseadas no estilo cognitivo dos estudantes..... A 

diversidade necessária de uma instrução é muito difícil de ser alcançada em uma 

sala de aula, onde toda a classe está envolvida numa mesma atividade. Por 

exemplo, cursos on-line podem ser entregues em formato multimídia ou formato de 
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texto e em diferentes formatos estruturais, a fim de coincidir com a instrução e o 

estilo cognitivo de aprendizagem do assinante individual. 

Analisando os trabalhos desses autores podemos deduzir que o estilo cognitivo do ser 

humano é um forte componente a ser considerado não apenas nos projetos de construção de 

SAD, mas em qualquer tipo de sistema de informação, pois todos possuem a característica 

intrínseca da interação homem-máquina traduzida pelo processo de captação, processamento e 

entendimento da informação.  

Mas esse trabalho se limita à construção de um SAD, baseado em modelos de 

otimização, com ênfase no processo cognitivo dos agentes decisores. 

Considerando que um SAD deve ser construído enfatizando o estilo cognitivo dos seus 

usuários, a grande questão que se formula é: Como identificar qual é o estilo cognitivo de um 

usuário de SAD? 

2.4 – Classificação dos estilos cognitivos 

Na busca de uma resposta para a questão  - Como identificar qual é o estilo cognitivo de 

um usuário de SAD?;  identificou-se  dois trabalhos. O primeiro, um programa computacional 

denominado Cognitive Styles Analisys (CSA) Riding & Sadler-Smith (1997), cujo objetivo 

era a identificação automática do estilo cognitivo do respondente, baseado em duas 

dimensões: holistico – analitico; verbal – imagético. O segundo o Index of Learning Styles 

Questionaire (ILS) (Anexo 1). Felder & Soloman (1994). O ILS é composto de um 

questionário com quarenta e quatro questões que identifica e classifica o estilo de 

aprendizagem do respondente nas dimensões: sensitivo - intuitivo, visual - verbal, ativo - 

reflexivo e  sequencial - global.  

Felder & Silverman (2002), classificam o estilo cognitivo de aprendizagem em oito 

dimensões: sensitivo-intuitivo, visual-verbal, ativo-reflexivo e sequencial-global, definidos 

em grande parte através das questões da Tabela 2.1.  

Defendem também que numa estrutura educacional, além dos estilos de aprendizagem, 

existem os estilos de instrução, conforme Tabela 2.2. Por último fazem uma correspondência 

paralela entre esses dois estilos, denominando-a de Dimensões dos Estilos de Aprendizagem e 

Instrução, conforme Tabela 2.3.  
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Tabela 2.1 –Classificação e características principais dos Estilos de Aprendizagem 
Fases da 

Aprendizagem 
Questões Estilos cognitivos e suas características principais 

Percepção 
Que tipo de informação os 

estudantes preferencialmente 
percebem? 

Externa: Sensitivo Interna: Intuitivo 

Respondem melhor com fatos, 
dados, fenômenos observáveis 
e experimentações: conteúdos 

concretos; Gostam de 
exemplos e conceitos 

relacionados com o mundo 
real. 

Respondem melhor com 
conceitos, princípios, teorias 

e modelos matemáticos: 
conteúdos abstratos;  
Preferem descobrir 

possibilidades e relações. 

 Entrada 
Através de qual canal sensorial 

as informações externas são mais 
efetivamente percebidas? 

Visão: Visual Audição: Verbal 

Sentem-se mais confortáveis 
com o que vêem em fotos, 

desenhos, esquemas, 
diagramas, fluxogramas, 

filmes, mapas conceituais e 
demonstrações; Gostam de 

legendas coloridas para 
destaques. 

 Aprendem muito quando 
escutam e falam, fazendo 
explanações; Aumentam o 

entendimento quando 
escutam; Aprendem mais com 

palavras escritas e 
explicações. 

  
Processamento 

Como os estudantes preferem 
processar a informação? 

Participando: Ativo Sozinho: Reflexivo 

 Frase típica: "Vamos testá-lo 
e ver como isso funciona"; 

Não aprende muito em 
situações de muita 

passividade, tal como 
pesquisar muita teoria. 

Frase típica: "Vamos pensar 
sobre isso primeiro"; Não 

aprende muito em situações 
que não dê nenhuma 

oportunidade de pensar sobre 
a informação que está sendo 

apresentada. 

Entendimento 
De que forma os estudantes 

avançam para atingir a 
compreensão? 

Do detalhe para o geral: 
Sequencial 

Do geral para o detalhe: 
Global 

Tendem a aumentar o 
entendimento quando a 

informação é apresentada em 
tópicos logicamente 

seqüenciais;  Aprendem 
melhor quando a informação 

é apresentada numa 
progressão constante de 

complexidade e dificuldade. 

Tendem a aprender, 
rapidamente, em grandes 

saltos com absorção quase 
randômica e sem visualizar as 

conexões; São aptos a 
solucionar, com rapidez, 
problemas complexos. 

Fonte: (adaptada de Felder & Silverman, 2002, p. 675) 

Felder & Soloman (1994), apresentam o ILS utilizando um questionário com quarenta e 

quatro questões, cada uma com as alternativas de respostas a e b. Na conclusão do 

questionário o estilo cognitivo é identificado através do preenchimento da Tabela 2.4 com a 

utilização do algoritmo a seguir, classificando-o numa escala de valores balanceado, 

moderado e forte. Na Tabela 2.4 as siglas significam: ATV = Ativo; REF = Reflexivo; SEN = 

Sensitivo; INT = Intuitivo; VIS = Visual; VRB = Verbal; SEQ = Sequencial e GLB = Global. 
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Tabela 2.2 –Classificação e características principais dos Estilos de Instrução 

Fases da 
Instrução 

Questões Estilos de Instrução e suas características principais 

Conteúdo 
Que tipo de informação é 
enfatizada pelo instrutor? 

Concreto Abstrato 

Fatos Conceitos, teorias 

Apresentação 
Que modo de apresentação é 

reforçado? 
Visual Verbal 

Imagens, filmes, diagramas. Teorias, leituras, discussões. 

Participação 
do Estudante 

De que forma é facilitada a 
participação dos estudante? 

Ativo Passivo 

Falam,  movimentam-se. Assistem e escutam. 

Perspectiva 
Que tipo de perspectiva é provida 

nas apresentação das 
informações? 

Sequencial Global 

Avança passo a passo 
Contexto e relevância. Toda a 

"Floresta" 
Fonte: (adaptada de Felder & Silverman, 2002, p. 675) 

Tabela 2.3 –Correspondência paralela entre as Dimensões dos Estilos de Aprendizagem e Instrução 
Dimensões Estilos de Aprendizagem Dimensões Estilos de Instrução 

Estilo Fase Estilo Fase 

Sensitivo 
Percepção 

Concreto 
Conteúdo 

Intuitivo Abstrato 

Visual 
 Entrada 

Visual 
Apresentação 

Verbal Verbal 

Ativo 
  Processamento 

Ativo Participação do 
estudante Reflexivo Passivo 

Sequencial 
Entendimento 

Sequencial 
Perspectiva 

Global Global 
Fonte: (adaptada de Felder & Silverman, 2002, p. 675) 

O algoritmo de preenchimento da Tabela 2.4 para identificação do estilo cognitivo 

segue esse roteiro: 

• A alternativa escolhida entre “a” e “b” de cada questão do ILS assume valor = 1; 

• Totalizam-se os valores das alternativas “a” e “b” de cada dimensão 

• Calculam-se as diferenças entre o maior e o menor valor total obtido em cada dimensão;  

• Assume-se a letra “a” ou “b” dependendo do maior valor total obtido em cada dimensão;   

• Procura-se na escala de valores da Figura 2.6 o grau da dimensão cognitiva. 

Exemplo, considerando a escala das dimensões Sensitivo -  Intuitivo:   

• Se o valor total das respostas SEN = 9 e o valor total de INT = 2; 

• Então, “a” = 9 e “b” = 2  

• Diferença: 9 - 2 = 7 

• Maior valor foi letra “a”  

• Então o estilo cognitivo é o Sensitivo com pontuação =  7 a      

• O estilo cognitivo é Sensitivo, num grau moderado.  

 



Capítulo 2   Base Conceitual 

21 

 

Na escala da Figura 2.6, os valores de pontuação entre 1 e 3 significa um estilo cognitivo num grau 

balanceado entre as duas dimensões da escala, entre 5 e 7 significa um estilo de grau moderado na 

dimensão selecionada e entre 9 e 11 significa um estilo de grau forte na dimensão selecionada. 

Sensitivo                         Intuitivo 

11a 9a 7a  5a 3a 1a 1b 3b 5b 7b 9b 11b 
  

Visual                         Verbal 

11a 9a 7a   5a 3a 1a 1b 3b 5b 7b 9b 11b 
  

Ativo                         Reflexivo 

11a 9a 7a 5a 3a 1a  1b 3b 5b 7b 9b 11b 
  

Sequencial                         Verbal 

11a 9a 7a 5a 3a 1a 1b 3b 5b 7b 9b 11b 
 

Figura  2.6 – Escala de valores das dimensões dos estilos cognitivos 
Fonte: (adaptada de Felder & Soloman, 1994, p. 5) 

 
Tabela 2.4 –Pontuação da Dimensão Cognitiva 

Questão 
ATV   REF 

Questão 
SEN    INT 

Questão 
VIS   VRB 

Questão 
SEQ   GLB 

a   b a   b a   b a   b 

1     2     3     4     

5     6     7     8     

9     10     11     12     

13     14     15     16     

17     18     19     20     

21     22     23     24     

25     26     27     28     

29     30     31     32     

33     34     35     36     

37     38     39     40     

41       42       43       44       

Somatório das respostas a e b 

  ATV REF SEN  INT VIS VRB SEQ GLB 

  a b a b a b a b  

Total     Total     Total     Total     

    
Pontuação da Dimensão Cognitiva                                                                                              

Diferença entre o maior e o menor valor total de a e b  + letra do maior valor 

                          

                                
Fonte: (adaptada de Felder & Soloman, 1994, p. 5) 

Legenda: ATV = Ativo; REF = Reflexivo; SEN = Sensitivo; INT = Intuitivo; VIS = Visual;            

VRB = Verbal; SEQ = Sequencial; GLB = Global.  
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 O ILS identifica o estilo de aprendizagem das pessoas. Utilizou-se o ILS nesse trabalho 

para identificar o estilo cognitivo dos usuários do SAD. Essa decisão se baseou em função da 

semelhança entre os processos da aprendizagem cognitiva e da utilização de um sistema de 

informação. De acordo com Morris & Maisto, (2004, p. 223), cognição humana “consiste em 

empregar ativamente as palavras, as imagens, e os conceitos a fim de modelar uma 

compreensão do mundo, resolver problemas e tomar decisão”.  

De acordo com Costa & Almeida, (2002, p. 17),  

“O SAD obtém e processa dados de fontes diferentes, dispõe de flexibilidade de 

apresentação e operação, realiza a modelagem dos problemas além de executar 

análises utilizando pacotes de software específicos, simulações e cenários (Davis, 

1985, Sprague  e Watson, 1989).”  

 Considerando essas semelhanças, incorporamos o ILS no modelo físico do SAD 

proposto, com o objetivo principal da identificação do estilo cognitivo do agente decisor.    

Este capítulo introduziu os conceitos, classificação e características principais dos SI e a 

importância da inclusão de fatores cognitivos na construção de SAD. Apresentou também um 

método de identificação dos estilos cognitivos. A união dos conceitos, metodologias e 

características principais dos trabalhos descritos nesse capítulo, conduzem a um ambiente 

com recursos favoráveis para a construção de SAD adaptáveis aos estilos cognitivos dos 

agentes decisores.   
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3 – MÉTODO DE PESQUISA E MODELO DE SAD PROPOSTO  

3.1 – Metodologia da construção do diálogo do SAD  

A metodologia de desenvolvimento do sistema de informação proposto nesse trabalho 

pode ser considerada como um experimento para avaliar unicamente o impacto da aplicação e 

incorporação dos conceitos da cognição humana nos SAD. Nesse contexto, não foram 

consideradas todas as recomendações da literatura sobre os critérios que devem ser 

observados na construção de SAD, tais como participação ativa dos usuários e construção de 

estruturas que permitam flexibilidade de adaptação. O trabalho está focado fundamentalmente 

na construção de um SAD cujo componente Diálogo esteja pautado nos aspectos da cognição 

humana, deduzindo-se que o modelo proposto assume a característica de um protótipo de 

sistema de informação.  

Para a decisão do método que deveria ser aplicado no componente Diálogo que 

permitisse a identificação do estilo cognitivo dos agentes decisores, fez-se contato com Riding 

para avaliar a possibilidade de utilizar o programa computacional Cognitive Styles Analisys 

(CSA), programa computacional cujo objetivo era a identificação automática do estilo 

cognitivo do respondente em duas dimensões: holístico – analítico; verbal - imagético. Não 

foi possível a utilização desse programa, devido à impossibilidade de distribuição. O método 

escolhido foi o ILS de Felder & Soloman, por suportar as condições e características 

fundamentais e necessárias para o propósito do protótipo do SAD.   

Considerando a combinação do ILS para cada uma das escalas de dimensão, sensitivo 

balanceado, sensitivo moderado, sensitivo forte, intuitivo balanceado, intuitivo moderado, 

intuitivo forte, visual balanceado, visual moderado, visual forte, verbal balanceado, verbal 

moderado, verbal  forte, ativo balanceado, ativo moderado, ativo forte, reflexivo balanceado, 

reflexivo moderado, reflexivo forte, sequencial balanceado, sequencial moderado, sequencial 

forte, global balanceado, global moderado e global forte, tem-se como resultado um total de 

1.296 possibilidades de estilos cognitivos após a combinação de 6 ⁴.  O modelo de SAD 

proposto nesse trabalho inclui uma função primária que tem como objetivo fundamental a 

apresentação do questionário ILS, exigindo que todas as questões sejam respondidas para a 

identificação do estilo cognitivo do agente decisor, apenas no primeiro acesso ao sistema. 

Após a identificação do estilo cognitivo do decisor, o SAD carrega  uma versão adequada a 
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esse estilo, significando que o componente Diálogo na interação homem-máquina apresenta 

modelos de dados e informações considerando e cruzando todas as características do estilo 

cognitivo descritas na Tabela 2.1. Isso significa dizer que o SAD deveria ter 1.296 

possibilidades de versões para atingir a totalidade das combinações possíveis. Esse trabalho 

tem como objetivo apresentar um modelo de SAD adequado ao estilo cognitivo do decisor e, 

nesse caso, desconsideramos os graus balanceado, moderado e forte na classificação das 

dimensões identificadas pelo ILS. O modelo de SAD proposto considera as 8 dimensões 

sensitivo, intuitivo, visual, verbal, ativo, reflexivo, sequencial e global sem os respectivos 

graus, reduzindo assim para um total de 16 possibilidades de apresentação de versões, após a 

combinação de 2 ⁴.  As 16 possibilidades das combinações dos estilos cognitivos, que 

representam o componente Diálogo para esse modelo de SAD, estão classificadas na Tabela 

3.1.   

O grau de conforto ou desconforto do Diálogo, devido à retirada da totalidade das  

possibilidades na combinação 6 ⁴, foi medido na pesquisa de avaliação do modelo do SAD 

distribuída para os estudantes de Graduação, e Pós-Graduação do Mestrado Profissional em 

Engenharia da Produção e MBA em Gestão de Projetos da Universidade Federal de 

Pernambuco , e a alunos de Graduação em Administração de Empresas da Faculdade Marista 

do Recife-PE.  

3.2 – Funções do diálogo do SAD com ênfase nos esti los cognitivos  

O modelo de SAD proposto nesse trabalho tem como objetivo principal apoiar uma 

tomada de decisão com uso de modelos matemáticos de programação linear, enfatizando o 

estilo cognitivo dos agentes decisores. Para atender essa característica foi desenvolvida uma  

estrutura de apresentação de funções adaptadas às características dos estilos cognitivos 

descritos na Tabela 2.1 (Página 19).  Para resolver essa questão, utilizou-se  a Tabela 2.3 

(Página 20) de Felder & Silverman (2002), e fez-se a seguinte adequação nos conceitos 

classificatórios das dimensões: as Dimensões Estilos de Aprendizagem adotam o conceito 

Estilos Cognitivos dos Decisores e as Dimensões Estilos de Instrução adotam o conceito 

Funções do SAD. Essa adequação é apresentada na Tabela 3.2 (Página 27) e toma como base 

que os aspectos que caracterizam o conceito  Estilo de Aprendizagem está diretamente 

relacionado com o conceito Estilo Cognitivo, enquanto os aspectos de conteúdo , 

apresentação, participação do estudante e perspectiva relacionados ao Estilo de Instrução 

podem ser atendidos através de uma modelagem adequada de funções de um sistema de 
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informação, nesse caso as funções do SAD. Finalmente, decorrente da relação paralela entre 

as fases do Estilo Cognitivo e Funções do SAD observadas na Tabela 3.2 (Página 27), as 

Funções do SAD literalmente poderão ser estruturadas para suportar as fases de  percepção, 

entrada, processamento e entendimento do assunto a ser abordado. 

Para que o SAD esteja adaptado às 16 possibilidades dos estilos cognitivos, permitindo 

um Diálogo confortável, até atingir o objetivo final que é o apoio na tomada de decisão com o 

uso do modelo matemático de programação linear, suas funções deverão atender a uma lógica 

de operação tomando como base as características de cada fase do estilo de aprendizagem, 

descritas como percepção, entrada, processamento e entendimento, formuladas na Tabela 2.1 

(Página 19) e que estão representadas resumidamente na Tabela 3.2 (Página 27).  Analisando 

essas tabelas, podemos deduzir resumidamente, considerando aqui as características principais 

dos estilos cognitivos, que o SAD deverá apresentar, preferencialmente numa sequencia 

lógica, funções que atendam às seguintes premissas: Para o estilo sensitivo, apresentar 

funções de casos concretos de tomada de decisão; para o intuitivo, apresentar conceitos de 

tomada de decisão; para o ativo, apresentar testes práticos de tomada de decisão e para o 

reflexivo apresentar análises e estudos sobre tomada de decisão. Com relação aos estilos 

visual, verbal, sequencial e global, o atendimento se dará com o incremento das 

características desses estilos nas demais funções anteriores. Como exemplo e considerando as 

combinações, o mesmo conteúdo da função que representa casos concretos para o estilo 

cognitivo sensitivo deverá ser desenhado e apresentado para o acesso do decisor, a partir de 

quatro formas diferenciadas, destacando em cada uma delas características que representem o 

visual-sequencial, ou visual-global, ou verbal-sequencial ou verbal-global. Sendo assim, a 

função que representa o estilo sensitivo, deverá ser disponibilizada através de 4 formas: 

sensitivo-visual-sequencial, sensitivo-visual-global, sensitivo-verbal-sequencial e sensitivo-

verbal-global. A representação de todas as funções estão no Fluxo Lógico do Diálogo do 

SAD (Apêndice 1). 

Para atender às características principais dos estilos cognitivos e o objetivo desse 

modelo de SAD, essas funções foram desenhadas cujos conteúdos e formas de apresentação 

possuem as seguintes particularidades: 

• Questionário-ILS: Apresentar, apenas no primeiro acesso ao SAD, o questionário 

ILS, Felder & Soloman (2002), para identificação do estilo cognitivo do decisor. 
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Nos acessos seguintes o SAD realiza automaticamente sua operação já adaptado 

ao estilo cognitivo.  

• Sensitivo-Visual-Sequencial: Consultar o histórico de casos concretos de tomadas 

de decisão já realizadas na organização, enfatizando o canal sensorial visual do 

decisor e avançando o assunto do detalhe para o geral. 

 
Tabela 3.1 – Combinações dos Estilos Cognitivos sem os graus da escala de medição  

Combinação Código  Estilo 1 Estilo 2 Estilo 3 Estilo 4 

1 SESVISATVSEQ Sensitivo Visual Ativo Sequencial 

2 SESVISATVGLB Sensitivo Visual Ativo Global 

3 SESVISREFSEQ Sensitivo Visual Reflexivo Sequencial 

4 SESVISREFGLB Sensitivo Visual Reflexivo Global 

5 SESVRBATVSEQ Sensitivo Verbal Ativo Sequencial 

6 SESVRBATVGLB Sensitivo Verbal Ativo Global 

7 SESVRBREFSEQ Sensitivo Verbal Reflexivo Sequencial 

8 SESVRBREFGLB Sensitivo Verbal Reflexivo Global 

9 INTVISATVSEQ Intuitivo Visual Ativo Sequencial 

10 INTVISATVGLB Intuitivo Visual Ativo Global 

11 INTVISREFSEQ Intuitivo Visual Reflexivo Sequencial 

12 INTVISREFGLB Intuitivo Visual Reflexivo Global 

13 INTVRBATVSEQ Intuitivo Verbal Ativo Sequencial 

14 INTVRBATVGLB Intuitivo Verbal Ativo Global 

15 INTVRBREFSEQ Intuitivo Verbal Reflexivo Sequencial 

16 INTVRBREFGLB Intuitivo Verbal Reflexivo Global 

 

• Sensitivo-Visual-Global Consultar o histórico de casos concretos de tomadas de 

decisão já realizadas na organização, enfatizando o canal sensorial visual do 

decisor e avançando o assunto do geral para o detalhe. 

• Sensitivo-Verbal-Sequencial: Consultar o histórico de casos concretos de tomadas 

de decisão já realizadas na organização, enfatizando o canal sensorial verbal do 

decisor e avançando o assunto do detalhe para o geral. 

• Sensitivo-Verbal-Global: Consultar o histórico de casos concretos de tomadas de 

decisão já realizadas na organização, enfatizando o canal sensorial verbal do 

decisor e avançando o assunto do geral para o detalhe. 

• Intuitivo-Visual-Sequencial: Consultar conceitos e princípios sobre programação 

linear para tomada de decisão, enfatizando o canal sensorial visual do decisor e 

avançando o assunto do detalhe para o geral. 
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• Intuitivo-Visual-Global: Consultar conceitos e princípios sobre programação 

linear para tomada de decisão, enfatizando o canal sensorial visual do decisor e 

avançando o assunto do geral para o detalhe. 

• Intuitivo-Verbal-Sequencial: Consultar conceitos e princípios sobre programação 

linear para tomada de decisão, enfatizando o canal sensorial verbal do decisor e 

 
Tabela 3.2 –  Dimensões  Estilos Cognitivos dos Decisores X Dimensões Funções do SAD 

Dimensões Estilos Cognitivos dos 
Decisores 

Dimensões Funções do SAD 

Estilos Cognitivos Fases Fases Funcões 

Sensitivo 
Percepção 

Conteúdo: Qual conteúdo 
será prioritariamente 

abordado?  

Apresentar casos concretos de 
tomada de decisão 

Intuitivo 
Apresentar conceitos de tomada de 

decisão 

Visual 
 Entrada 

Apresentação: De que 
forma o conteúdo das 

funções serão 
apresentadas? 

Apresentar as funções destacando 
esquemas, cores e diagramas 

Verbal 
Apresentar as funções destacando 

textos e sons  

Ativo 

  Processamento 
Participação do Estudante: 

Como se dará a 
participação do decisor? 

Apresentar testes práticos de tomada 
de decisão "Vamos testá-lo e ver 

como isso funicona"  

Reflexivo 
Apresentar análises e estudos de 

tomada de decisão "Vamos pensar 
sobre isso primeiro" 

Sequencial 
Entendimento 

Perspectiva: Como o SAD 
deverá avançar o contéudo 

das suas funções? 

Apresentar as funções avançando do 
detalhe para o geral 

Global 
Apresentar as funções avançando do 

geral para o detalhe  

 

avançando o assunto do detalhe para o geral. 

• Intuitivo-Verbal-Global: Consultar conceitos e princípios sobre programação 

linear para tomada de decisão, enfatizando o canal sensorial verbal do decisor e 

avançando o assunto do geral para o detalhe. 

• Ativo-Visual-Sequencial: Testar uma tomada de decisão, enfatizando o canal 

sensorial visual do decisor e avançando o assunto do detalhe para o geral. 

• Ativo-Visual-Global Testar uma tomada de decisão, enfatizando o canal sensorial 

visual do decisor e avançando o assunto do geral para o detalhe. 

• Ativo-Verbal-Sequencial: Testar uma tomada de decisão, enfatizando o canal 

sensorial verbal do decisor e avançando o assunto do detalhe para o geral. 

• Ativo-Verbal-Global: Testar uma tomada de decisão, enfatizando o canal 

sensorial verbal do decisor e avançando o assunto do geral para o detalhe. 
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• Reflexivo-Visual-Sequencial: Consultar e entender a construção de modelos 

matemáticos para a tomada de decisão, enfatizando o canal sensorial visual do 

decisor e avançando o assunto do detalhe para o geral. 

• Reflexivo-Visual-Global: Consultar e entender a construção de modelos 

matemáticos para a tomada de decisão, enfatizando o canal sensorial visual do 

decisor e avançando o assunto do geral para o detalhe. 

• Reflexivo-Verbal-Sequencial: Consultar e entender a construção de modelos 

matemáticos para a tomada de decisão, enfatizando o canal sensorial verbal do 

decisor e avançando o assunto do detalhe para o geral. 

• Reflexivo-Verbal-Global: Consultar e entender a construção de modelos 

matemáticos para a tomada de decisão, enfatizando o canal sensorial verbal do 

decisor e avançando o assunto do geral para o detalhe. 

• Tomada-de-Decisão-Visual-Sequencial: Realizar uma tomada de decisão real,  

enfatizando o canal sensorial visual do decisor e avançando o assunto do detalhe 

para o geral. 

• Tomada-de-Decisão-Visual-Global: Realizar uma tomada de decisão real,  

enfatizando o canal sensorial visual do decisor e avançando o assunto do geral 

para o detalhe. 

• Tomada-de-Decisão-Verbal-Sequencial: Realizar uma tomada de decisão real ,  

enfatizando o canal sensorial verbal do decisor e avançando o assunto do detalhe 

para o geral. 

• Tomada-de-Decisão-Verbal-Global: Realizar uma tomada de decisão real ,  

enfatizando o canal sensorial verbal do decisor e avançando o assunto do geral 

para o detalhe. 

• Registro-da-Tomada-de-Decisão-VisGlb: Documentar a tomada de decisão 

realizada visando futuras consultas históricas já na condição de casos concretos, 

enfatizando o canal sensorial visual do decisor e avançando o assunto do geral 

para o detalhe. Essa função, nesse modelo de SAD proposto, é única. Ela é 

apresentada da mesma forma independente do estilo cognitivo. Essa é uma 

condição do SAD que pode estar adaptada aos estilos cognitivos de grau 

balanceado. 
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3.3 – Base de modelos do SAD 

O protótipo do SAD apresenta funções para apoio à tomada de decisão que fazem uso 

de modelos matemáticos de programação linear. Para atendimento dessa característica 

utilizou-se o Software Microsoft Office Excel 2007, como a base do modelo matemático. Esse 

software de modelo matemático possui componentes internos que calculam automaticamente 

a solução de um problema de programação linear, a partir dos valores dos coeficientes das 

variáveis de decisão e das restrições informados pelos usuários.    

3.4 – Base de dados do SAD  

No Fluxo Lógico do Diálogo do SAD (Apêndice 1) existem 22 funções cujos conteúdos 

e algoritmos estão relacionados às estruturas dos dados e informações que irão compor a base 

de dados do sistema. Essas funções que compõem a base de dados do SAD são Questionário-

ILS, Sensitivo-Visual-Sequencial, Sensitivo-Visual-Global, Sensitivo-Verbal-Sequencial, 

Sensitivo-Verbal-Global, Intuitivo-Visual-Sequencial, Intuitivo-Visual-Global, Intutitivo-

Verbal-Sequencial, Intuitivo-Verbal-Global, Ativo-Visual-Sequencial, Ativo-Visual-Global, 

Ativo-Verbal-Sequencial, Ativo-Verbal-Global,  Reflexivo-Visual-Sequencial, Reflexivo-

Visual-Global, Reflexivo-Verbal-Sequencial, Reflexivo-Verbal-Global, Tomada-de-Decisão-

Visual-Sequencial, Tomada-de-Decisão-Visual-Global, Tomada-de-Decisão-Verbal-

Sequencial,  Tomada-de-Decisão-Verbal-Global e  Registro-da-Tomada-de-Decisão-VisGlb.  

 O conteúdo das bases de dados do SAD que permitam comportar os modelos e 

objetivos destas 22 funções, podem ter a seguinte representação:    

• Bd_Questionário_ILS. Armazena o questionário ILS com os respectivos códigos 

de identificação do decisor e resultado das respostas.  

• Bd_Estilo_Cognitivo. Armazena as descrições das 4 dimensões do estilo 

cognitivo do decisor, com os respectivos valores, grau de medição e fase 

cognitiva (percepção, entrada, processamento e entendimento).   

• Bd_Tomada_Decisão_Concreta: Armazena as tomadas de decisão concretas já 

realizadas na organização com uso de modelos matemáticos, especificando todos 

os dados e valores calculados relacionados ao problema, às variáveis de decisão 

e às restrições do modelo matemático, para serem consultados principalmente 

por usuários com estilos sensitivos.  
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• Bd_Tomada_Decisão_Conceitos: Armazena conceitos, teorias e princípios sobre 

programação linear, para serem utilizados principalmente por usuários com 

estilos intuitivos.  

• Bd_Tomada_Decisão_Construção: Armazena exemplos de construção de 

modelos matemáticos de programação linear para a tomada de decisão, para 

serem utilizados principalmente por usuários com estilos reflexivos.  

• Bd_Tomada_Decisão_Testes: Armazena os testes das tomadas de decisão já 

realizadas na organização com uso de modelos matemáticos, especificando todos 

os dados e valores calculados relacionados ao problema, às variáveis de decisão 

e às restrições do modelo matemático, para serem utilizados e consultados 

principalmente por usuários com estilos ativos.  

3.5 – Recursos de multimídia do SAD  

Os registros dessas bases de dados devem comportar estruturas de dados para gravação 

de filmes, vídeos, animações, fotografias, imagens de diagramas, mapas conceituais, 

fluxogramas e desenhos relacionados com o ambiente de tomada de decisão, para serem 

gravados ou acessados preferencialmente pelos decisores com estilo cognitivo visual. Para os 

decisores com estilo cognitivo verbal, esses recursos podem estar referenciados a áudios de 

autoria própria ou de terceiros, relatando benefícios, dificuldades, experiências, casos de 

sucesso e instruções de formulação dos problemas, preferencialmente também relacionados 

com o ambiente da tomada de decisão. A tecnologia de sistemas de informações atual já 

permite que esses recursos sejam incorporados diretamente nos registros dessas bases. O 

modelo de SAD proposto nesse trabalho e que foi submetido para avaliação, incorporou 

apenas áudio como recurso de multimídia, cujas funções foram liberadas para os estilos 

verbais. Além dos recursos de multimídia incorporados nos registros dessas bases de dados, 

outros recursos tais como cores, formatos, dimensões e caixas de caracteres relacionados com 

o conteúdo das funções do SAD, podem ser controlados e disponibilizados diretamente pelos 

códigos fontes das linguagens de programação de construção de SAD, não exigindo que essas 

indicações de recursos estejam necessariamente incorporadas nas bases. Em relação ao 

atendimento das características dos estilos cognitivos sequencial e global, que indicam a 

modalidade do avanço do assunto, esse recurso pode também ser tratado diretamente pela 

lógica nos algoritmos dos códigos fontes das linguagens de programação de construção de 

SAD.  
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3.6 – Software gerador do SAD  

Utilizou-se o Software Microsoft Office Excel 2007, para gerar o protótipo do SAD. 

Utilizou-se a linguagem de programação Visual Basic disponível no Microsoft Office Excel 

2007, para suportar a operacionalidade desse modelo de SAD. 

O SAD proposto faz uso do recurso ‘‘Solver’’, componente do Microsoft Office Excel 

que disponibiliza e exige que os dados das variáveis do problema sejam digitados em janelas e 

layouts proprietários para o cálculo automático da solução do problema de programação 

linear. O projeto dos modelos de formulação do problema do SAD que necessitam utilizar o 

recurso “Solver” foram elaborados considerando técnicas de linguagem de programação que 

transferem automaticamente para o “Solver” os dados digitados nos modelos.  Isso permite 

uma maior facilidade na operação do SAD para o decisor final. 

O protótipo do SAD foi distribuído para teste de operação e avaliação, através de 

pesquisa, com os alunos de Graduação, e Pós-Graduação do Mestrado Profissional em 

Engenharia da Produção e MBA em Gestão de Projetos da Universidade Federal de 

Pernambuco , e alunos de Graduação em Administração de Empresas da Faculdade Marista 

do Recife-PE. 

3.7 – Lógica de operação dos menus do SAD  

3.7.1 – Menu principal e o questionário ILS 

Conforme estrutura de operação das funções definida no Fluxo Lógico dos Menus e 

Funções do SAD – Parte 1  (Apêndice 2) e Fluxo Lógico dos Menus e Funções do SAD – 

Parte 2  (Apêndice 3), na carga inicial o menu principal (Apêndice 4) é liberado com os  4 

sub-menus do sistema sem permissão de acesso e exibindo a mensagem Falta responder 

questionário, até que o questionário ILS, cujo objetivo é a identificação do estilo cognitivo, 

seja completamente preenchido pelo decisor. O botão No primeiro acesso clique aqui para 

responder questionário, libera a função Questionário-ILS para preenchimento do 

questionário. Somente a partir do completo preenchimento do questionário ILS é que o SAD 

libera o acesso aos sub-menus. Essa restrição é a condição para que o SAD identifique 

previamente os estilos cognitivos preferenciais do decisor, liberando em seguida sub-menus 

adaptados a cada estilo. Essa restrição é ativada apenas na ocorrência do primeiro acesso do 

decisor ao SAD. Nos acessos seguintes os sub-menus adaptados aos estilos individuais são 
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automaticamente liberados em razão do reconhecimento do SAD aos estilos já gravados pelo 

sistema.  

O SAD é composto com 4 Sub-menus: Sub-menu sensitivo ativo (Apêndice 5), Sub-

menu sensitivo reflexivo (Apêndice 6), Sub-menu intuitivo ativo (Apêndice 7) e Sub-menu 

intuitivo reflexivo (Apêndice 8). Cada Sub-menu possui 4 botões que ao serem acionados 

apresentam individualmente funções adaptadas aos estilos cognitivos, previamente 

identificados pelo sistema, conforme  estrutura de operação das funções definida no Fluxo 

Lógico dos Menus e Funções do SAD – Parte 1  (Apêndice 2) e Fluxo Lógico dos Menus e 

Funções do SAD – Parte 2  (Apêndice 3)      

3.7.2 – Sub-menu dos estilos cognitivos sensitivo e ativo 

Se o estilo cognitivo é sensitivo e ativo o Sub-menu sensitivo ativo (Apêndice 5) é 

liberado. Nessa condição, os botões têm as seguintes funcionalidades: 

• Função 1 Consultar casos concretos de tomada de decisão,  libera as funções, 

Sensitivo-Visual-Sequencial ou Sensitivo-Visual-Global  ou Sensitivo-Verbal-

Sequencial ou Sensitivo-Verbal-Global, dependendo da combinação do estilo 

sensitivo com os estilos visual, verbal, seqüencial e global. 

• Função 2 Realizar um teste prático de tomada de decisão com programação 

linear, libera as funções Ativo-Visual-Sequencial ou Ativo-Visual-Global  ou 

Ativo-Verbal-Sequencial  ou Ativo-Verbal-Global, dependendo da combinação 

do estilo ativo com os estilos visual, verbal, seqüencial e global.  

• Função 3 Executar a tomada de decisão, libera as funções Tomada-de-

Decisão-Visual-Sequencial ou Tomada-de-Decisão-Visual-Global ou Tomada-

de-Decisão-Verbal-Sequencial ou Tomada-de-Decisão-Verbal-Global , 

dependendo da combinação dos  estilos visual, verbal, seqüencial e global.  

• Função 4 Arquivar a tomada de decisão para consultas históricas libera uma 

única função Registro-da-Tomada-de-Decisão-VisGlb  no estilo visual e 

global, nesse caso específico, como dito anteriormente, para atender aos estilos 

com medição no grau balanceado. A Função Registro-da-Tomada-de-Decisão-
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VisGlb tem a mesma forma de apresentação independente da combinação dos 

estilos cognitivos. 

3.7.3 – Sub-menu dos estilos cognitivos sensitivo e reflexivo 

Se o estilo é sensitivo e reflexivo, o Sub-menu sensitivo reflexivo (Apêndice 6) é 

liberado. Nessa condição, os botões têm as seguintes funcionalidades: 

• Função 1 Consultar casos concretos de tomada de decisão,  libera as funções, 

Sensitivo-Visual-Sequencial ou Sensitivo-Visual-Global ou Sensitivo-Verbal-

Sequencial ou Sensitivo-Verbal-Global dependendo da combinação do estilo 

sensitivo com os estilos visual, verbal, seqüencial e global. 

• Função 2 Entender a construção do modelo matemático de tomada de decisão 

libera as funções Reflexivo-Visual-Sequencial ou Reflexivo-Visual-Global ou 

Reflexivo-Verbal-Sequencial ou Reflexivo-Verbal-Global, dependendo da 

combinação do estilo reflexivo com os estilos visual, verbal, seqüencial e global. 

• Função 3 Executar a tomada de decisão, libera as funções Tomada-de-Decisão-

Visual-Sequencial ou Tomada-de-Decisão-Visual-Global ou Tomada-de-Decisão-

Verbal-Sequencial ou Tomada-de-Decisão-Verbal-Global , dependendo da 

combinação dos  estilos visual, verbal, seqüencial e global.  

• Função 4 Arquivar a tomada de decisão para consultas históricas libera uma 

única função Registro-da-Tomada-de-Decisão-VisGlb  no estilo visual e global, 

nesse caso específico, como dito anteriormente, para atender aos estilos com 

medição no grau balanceado. A Função Registro-da-Tomada-de-Decisão-VisGlb 

tem a mesma forma de apresentação independente da combinação dos estilos 

cognitivos. 

3.7.4 – Sub-menu dos estilos cognitivos intuitivo e ativo 

Se o estilo é intuitivo e ativo, o Sub-menu intuitivo ativo (Apêndice 7) é liberado. 

Nessa condição, os botões têm as seguintes funcionalidades: 

• Função 1 Entender conceitos de programação linear para tomada de decisão,  

libera as funções, Intuitivo-Visual-Sequencial  ou Intuitivo-Visual-Global ou 
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Intuitivo-Verbal-Sequencial ou Intuitivo-Verbal-Global dependendo da 

combinação do estilo intuitivo com os estilos visual, verbal, seqüencial e global. 

• Função 2 Realizar um teste prático de tomada de decisão com programação 

linear libera as funções Ativo-Visual-Sequencial ou Ativo-Visual-Global ou 

Ativo-Verbal-Sequencial ou Ativo-Verbal-Global, dependendo da combinação do 

estilo ativo com os estilos visual, verbal, seqüencial e global. 

• Função 3 Executar a tomada de decisão, libera as funções Tomada-de-Decisão-

Visual-Sequencial ou Tomada-de-Decisão-Visual-Global ou Tomada-de-Decisão-

Verbal-Sequencial ou Tomada-de-Decisão-Verbal-Global , dependendo da 

combinação dos  estilos visual, verbal, seqüencial e global.  

• Função 4 Arquivar a tomada de decisão para consultas históricas libera uma 

única função Registro-da-Tomada-de-Decisão-VisGlb  no estilo visual e global, 

nesse caso específico, como dito anteriormente, para atender aos estilos com 

medição no grau balanceado. A Função Registro-da-Tomada-de-Decisão-VisGlb 

tem a mesma forma de apresentação independente da combinação dos estilos 

cognitivos. 

3.7.5 – Sub-menu dos estilos cognitivos intuitivo e reflexivo 

Se o estilo é intuitivo e reflexivo, o Sub-menu intuitivo reflexivo (Apêndice 8) é 

liberado. Nessa condição, os botões têm as seguintes funcionalidades: 

• Função 1 Entender conceitos de programação linear para tomada de decisão,  

libera as funções, Intuitivo-Visual-Sequencial ou Intuitivo-Visual-Global ou 

Intuitivo-Verbal-Sequencial ou Intuitivo-Verbal-Global dependendo da 

combinação do estilo intuitivo com os estilos visual, verbal, seqüencial e global. 

• Função 2 Entender a construção do modelo matemático de tomada de decisão 

libera as funções Reflexivo-Visual-Sequencial ou Reflexivo-Visual-Global ou 

Reflexivo-Verbal-Sequencial ou Reflexivo-Verbal-Global, dependendo da 

combinação do estilo reflexivo com os estilos visual, verbal, seqüencial e global. 
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• Função 3 Executar a tomada de decisão, libera as funções Tomada-de-Decisão-

Visual-Sequencial ou Tomada-de-Decisão-Visual-Global ou Tomada-de-Decisão-

Verbal-Sequencial ou Tomada-de-Decisão-Verbal-Global , dependendo da 

combinação dos  estilos visual, verbal, seqüencial e global.  

• Função 4 Arquivar a tomada de decisão para consultas históricas libera uma 

única função Registro-da-Tomada-de-Decisão-VisGlb  no estilo visual e global, 

nesse caso específico, como dito anteriormente, para atender aos estilos com 

medição no grau balanceado. A Função Registro-da-Tomada-de-Decisão-VisGlb 

tem a mesma forma de apresentação independente da combinação dos estilos 

cognitivos. 

Nesse capítulo foi apresentada uma metodologia para construção do protótipo do SAD, 

destacando no componente Diálogo 16 possibilidades de apresentação de funções de tomada 

de decisão a partir da inclusão e combinação das características dos estilos cognitivos, 

sensitivo, intuitivo, visual, verbal, ativo, reflexivo, seqüencial e global. Foram apresentadas 

também, seguindo a arquitetura de SAD definida na literatura, as estruturas de composição  

dos componentes base de modelos, base de dados e software de geração do protótipo. No final 

foi apresentada a lógica de apresentação das funções do SAD adaptadas aos estilos cognitivos 

do agente decisor.  

No próximo capítulo será apresentado um estudo estatístico a partir das respostas de um 

questionário de pesquisa divulgado para todos os indivíduos que testaram o protótipo do 

SAD. O questionário estava incluído numa função específica do sistema e tinha como 

objetivo avaliar o grau de concordância desses agentes decisores sobre o SAD, a partir da 

utilização de modelos de informações que estavam adaptados aos seus estilos cognitivos.        
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4 – APLICAÇÃO E RESULTADOS  

4.1 – Metodologia aplicada para a avaliação do SAD  

Esse trabalho está fundamentado num experimento que avalia um protótipo de SAD, 

baseado em modelos de otimização, enfatizando o processo cognitivo dos agentes decisores. 

Nesse contexto, durante a construção do protótipo não foram aplicadas todas as características 

que devem ser observadas num ambiente real de desenvolvimento de SAD, tais como 

definidos por Falsarera (2004), dentre eles a participação dos agentes decisores durante o 

processo. Para que pudéssemos atingir o objetivo do experimento, foi considerado que a 

avaliação do protótipo deveria ser realizada por indivíduos com conhecimentos básicos de 

modelos matemáticos de programação linear. O SAD foi testado e avaliado por alunos de 

Graduação, e Pós-Graduação do Mestrado Profissional em Engenharia da Produção e MBA 

em Gestão de Projetos da Universidade Federal de Pernambuco , e por alunos de Graduação 

em Administração de Empresas da Faculdade Marista do Recife-PE, todos conhecedores da 

disciplina Pesquisa Operacional. O método de distribuição do protótipo baseou-se em 

apresentações iniciais em salas de aulas, para esclarecimentos gerais sobre o teste e processo 

de avaliação. A distribuição do Software SAD e respostas da pesquisa utilizaram-se do canal 

de comunicação de e-mail. O questionário da pesquisa de avaliação (Apêndice 7) estava 

incorporado no próprio modelo do SAD, através de uma função específica, cujo acesso era 

bloqueado enquanto todas as funções do sistema não fossem acessadas e testadas.  

O experimento tinha como foco identificar o grau de concordância dos agentes 

decisores sobre o SAD, a partir da utilização de modelos de informações que estavam 

adaptados aos seus estilos cognitivos. Embora  o  usuário soubesse do objetivo do 

experimento, o protótipo foi desenhado com técnicas que não davam possibilidade ao decisor 

tomar conhecimento do seu estilo cognitivo, permitindo assim diminuir o viés durante a 

avaliação. As questões da pesquisa foram formuladas de forma que possibilitassem avaliar o 

grau de concordância em relação a um roteiro geral de uma tomada de decisão, a partir das 

funções do SAD adaptadas aos estilos individuais dos agentes decisores, visualizando as fases 

da percepção, apresentação, processamento e entendimento do problema, definidos na Tabela 

3.2, adaptada de Felder & Silverman (2002) e de acordo com o roteiro de liberação das 

funções definido no Fluxo Lógico dos Menus e Funções do SAD.  
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A análise das respostas da pesquisa foi realizada com o apoio do Software Statistica 

Trial Version 9. 

4.2 – Questionários divulgados e respondidos  

Foram distribuídos 97 questionários com data de retorno programada para 7 dias a partir 

da distribuição. Foram respondidos 31 questionários, que representou uma taxa de retorno de 

31,96% (Tabela 4.1).  

Tabela 4.1 - Distribuição de frequência da divulgação e retorno da pesquisa de avaliação do SAD 

População 

Quantidade 
questionários 
distribuídos 

Frequência 
relativa da 
distribuição         

(em %) 

Quantidade 
questionários 
respondidos 

Frequência 
relativa das 
respostas         
(em %) 

Retorno da 
população 

(em %)  

Pós-Graduação UFPE 28 28,87 15 48,39 15,46 

Graduação UFPE 31 31,96 9 29,03 9,28 

Graduação Marista 38 39,18 7 22,58 7,22 

Total 97 100,00 31 100,00 31,96 

4.3 – Avaliação dos sensitivos e dos intuitivos em relação aos modelos da 

percepção da tomada de decisão  

Seguindo o Fluxo Lógico dos Menus e Funções do SAD, na fase de percepção do 

problema e adaptando-se a cada estilo cognitivo, os sensitivos receberam modelos de casos 

concretos de tomada de decisão e os intuitivos receberam modelos de conceitos sobre 

programação linear. Para os sensitivos, a soma do percentual de concordância parcial e total 

foi de 85,19% com mediana de grau de concordância 4, enquanto para os intuitivos esse 

percentual atingiu 75,00% com mediana também 4 (Tabela 4.2). Esse resultado pode 

significar que os modelos de percepção do assunto de tomada de decisão ajudaram na solução 

do problema e podem ter sido mais significativos para os sensitivos.     

Tabela 4.2 - Avaliação da percepção da tomada de decisão a partir de casos concretos ou de conceitos de programação linear 

Questão 10 da pesquisa: A forma como o sistema introduziu o assunto na Função 1, através das consultas aos casos concretos de 
tomada de decisão ou através do entendimento dos conceitos de programação linear para tomada de decisão, ajudaram na 

solução do problema? 

Estilos  
Número de 

casos 

Avaliação (em %) 

% 
Total Mediana  

% grau 
4 + 5 

Discordo 
totalmente 

(1) 

Discordo 
parcialmente 

(2) 
Indiferente 

(3) 

Concordo 
parcialmente 

(4) 

Concordo 
totalmente 

(5) 

Sensitivo 27 7,41 3,70 3,70 29,63 55,56 100,00 4 85,19 

Intuitivo 4 0,00 0,00 25,00 25,00 50,00 100,00 4 75,00 
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4.4 – Avaliação dos visuais e dos verbais em relaçã o à forma de 

apresentação dos modelos da percepção da tomada de decisão  

Na fase de apresentação do problema, os modelos de casos concretos ou de conceitos 

sobre programação linear, foram apresentados destacando cores, desenhos, diagramas e 

animações, ou apenas textos e sons, adaptando-se assim aos estilos cognitivos visuais ou 

verbais. Para os visuais, a soma do percentual de concordância parcial e total foi de 80,00% 

com mediana de grau de concordância 4, enquanto para os verbais, a soma do percentual de 

concordância parcial e total foi de 83,33% com mediana de grau de concordância 4 (Tabela 

4.3). Esse resultado pode significar que as formas de apresentação desses modelos ajudaram 

na solução do problema.     

Tabela 4.3 - Avaliação da forma de apresentação da tomada de decisão nos modelos de casos concretos ou de conceitos de 
programação linear 

Questão 11 da Pesquisa: A forma de apresentação do conteúdo das informações da Função 1, em quadros e cores ou em textos e 
sons, foi confortável? 

Estilos 
Número de 

casos 

Avaliação (em %) 

% 
Total Mediana 

% grau 
4 + 5 

Discordo 
totalmente 

(1) 

Discordo 
parcialmente 

(2) 
Indiferente 

(3) 

Concordo 
parcialmente 

(4) 

Concordo 
totalmente 

(5) 

Visual 25 4,00 12,00 4,00 48,00 32,00 100,00 4 80,00 

Verbal 6 0,00 0,00 16,67 50,00 33,33 100,00 4 83,33 

4.5 – Avaliação dos sequenciais e dos globais em re lação à forma da 

evolução dos modelos da percepção da tomada de deci são  

Na fase de entendimento do problema, os modelos de casos concretos ou de conceitos 

sobre programação linear, foram apresentados avançando o assunto do detalhe para o geral ou 

do geral para o detalhe, adaptando-se assim aos estilos cognitivos sequenciais ou globais. 

Para os sequenciais, a soma do percentual de concordância parcial e total foi de 85,71% com 

mediana de grau de concordância 4, enquanto para os globais, a soma do percentual de 

concordância parcial e total foi de 90,00% com mediana de grau de concordância 4 (Tabela 

4.4).  Esse resultado pode significar que as formas de avançar o conteúdo do assunto ajudaram 

na solução do problema.     
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Tabela 4.4 - Avaliação da forma do entendimento da tomada de decisão nos modelos de casos concretos ou de conceitos de 
programação linear  

Questão 12 da Pesquisa: A forma do seqüenciamento das informações apresentadas na Função 1, do detalhe para o geral ou do 
geral para o detalhe, foi confortável? 

Estilos  
Número de 

casos 

Avaliação (em %) 

% 
Total Mediana 

% grau 
4 + 5 

Discordo 
totalmente 

(1) 

Discordo 
parcialmente 

(2) 
Indiferente 

(3) 

Concordo 
parcialmente 

(4) 

Concordo 
totalmente 

(5) 

Sequencial 21 0,00 0,00 14,29 38,10 47,62 100,00 4 85,71 

Global 10 0,00 0,00 10,00 50,00 40,00 100,00 4 90,00 

4.6 – Avaliação dos ativos e dos reflexivos em rela ção aos modelos do 

processamento da tomada de decisão  

Na fase de processamento do problema e adaptando-se a cada estilo cognitivo, os ativos 

receberam modelos para testes práticos de tomada de decisão e os reflexivos receberam 

modelos para entendimento da construção de modelos matemáticos de programação linear. 

Para os ativos a soma do percentual de concordância parcial e total foi de 89,47% com 

mediana de grau de concordância 5, enquanto para os reflexivos esse percentual atingiu 66,67 

com mediana de grau de concordância 4 (Tabela 4.5). Esse resultado pode significar que os 

modelos de processamento do assunto de tomada de decisão ajudaram na solução do 

problema e podem ter sido mais significativos para os ativos.     

Tabela 4.5 - Avaliação do processamento da tomada de decisão a partir de testes práticos ou da construção de modelos 
matemáticos 

Questão 13 da Pesquisa: A forma como o sistema deu continuidade ao assunto na Função 2, através de testes práticos de tomada 
de decisão com programação linear ou através do entendimento da construção do modelo matemático de tomada de decisão,  

ajudaram na solução do problema? 

Estilos  
Número de 

casos 

Avaliação (em %) 

% 
Total Mediana 

% grau 
4 + 5 

Discordo 
totalmente 

(1) 

Discordo 
parcialmente 

(2) 
Indiferente 

(3) 

Concordo 
parcialmente 

(4) 

Concordo 
totalmente 

(5) 

Ativo 19 0,00 5,26 5,26 26,32 63,16 100 5 89,47 

Reflexivo 12 0,00 25,00 8,33 33,33 33,33 100 4 66,67 

4.7 – Avaliação dos visuais e dos verbais em relaçã o à forma de    

apresentação dos modelos do processamento da tomada  de decisão  

Na fase de apresentação do problema, os modelos para testes práticos de tomada de 

decisão ou de entendimento da construção de modelos matemáticos de programação linear, 

foram apresentados destacando cores, desenhos, diagramas e animações, ou apenas textos e 

sons, adaptando-se assim aos estilos cognitivos visuais ou verbais. Para os visuais a soma do 
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percentual de concordância parcial e total foi de 72,00% com mediana de grau de 

concordância 4, enquanto para os verbais esse percentual atingiu 83,33% com mediana de 

grau de concordância 4 (Tabela 4.6). Esse resultado pode demonstrar que a forma de 

apresentação dos modelos para processamento do assunto de tomada de decisão ajudaram na 

solução do problema e podem ter sido mais significativos para os verbais.     

Tabela 4.6 - Avaliação da forma de apresentação da tomada de decisão nos modelos de testes práticos ou de construção de 
modelos matemáticos 

Questão 14 da Pesquisa: A forma de apresentação do conteúdo das informações da Função 2, em quadros e cores ou em textos e 
sons, foi confortável? 

Estilos  
Número de 

casos 

Avaliação (em %) 

% 
Total Mediana 

% grau 
4 + 5 

Discordo 
totalmente 

(1) 

Discordo 
parcialmente 

(2) 
Indiferente 

(3) 

Concordo 
parcialmente 

(4) 

Concordo 
totalmente 

(5) 

Visual 25 0,00 16,00 12,00 28,00 44,00 100,00 4 72,00 

Verbal 6 0,00 0,00 16,67 50,00 33,33 100,00 4 83,33 

4.8 – Avaliação dos seqüenciais e dos globais em re lação à forma de 

evolução  dos modelos do processamento da tomada de  decisão  

Na fase de entendimento do problema, os modelos para testes práticos de tomada de 

decisão ou de entendimento da construção de modelos matemáticos de programação linear, 

foram apresentados avançando o assunto do detalhe para o geral ou do geral para o detalhe, 

adaptando-se assim aos estilos cognitivos sequenciais ou globais. Para os sequenciais a soma 

do percentual de concordância parcial e total foi de 76,19% com mediana de grau de 

concordância 4, enquanto para os globais esse percentual atingiu 60,00% com mediana de 

grau de concordância 4 (Tabela 4.7). Esse resultado pode demonstrar que as formas de 

avançar o conteúdo do assunto dos testes práticos de tomada de decisão ou da construção de 

modelos matemáticos de programação linear podem ter sido significativos apenas para os 

sequenciais.      

Tabela 4.7 - Avaliação da forma do entendimento da tomada de decisão nos modelos de testes práticos ou de construção de 
modelos matemáticos 

Questão 15 da Pesquisa: A forma do seqüenciamento das informações apresentadas na Função 2, do detalhe para o geral ou do 
geral para o detalhe, foi confortável? 

Estilos  
Número de 

casos 

Avaliação (em %) 

% 
Total Mediana 

% grau 
4 + 5 

Discordo 
totalmente 

(1) 

Discordo 
parcialmente 

(2) 
Indiferente 

(3) 

Concordo 
parcialmente 

(4) 

Concordo 
totalmente 

(5) 

Sequencial 21 0,00 4,76 19,05 28,57 47,62 100,00 4 76,19 

Global 10 0,00 10,00 30,00 50,00 10,00 100,00 4 60,00 
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4.9 – Nível de influência dos estilos cognitivos es tratificados, sobre o 

grau de concordância atribuído aos modelos do SAD  

Os modelos de informação disponíveis nas funções do protótipo foram desenhados para 

atender apenas a combinação dos estilos sensitivo, intuitivo, visual, verbal, ativo, reflexivo, 

sequencial e global, refletindo em 16 possibilidades na combinação de 2⁴,    sem considerar a 

estratificação em cada um deles nos graus de medição balanceado, moderado e forte que 

elevariam para 1.296 possibilidades na combinação 6⁴ conforme escala de valores de Felder 

& Soloman apresentada na Figura 2.6. Mesmo sem a apresentação de um protótipo que 

contemplasse as 1.296 possibilidades na combinação 6⁴ as respostas da pesquisa captaram e  

identificaram a estratificação dos estilos cognitivos nos graus balanceado moderado e forte. 

Nesse contexto, foi analisado estatisticamente se os graus de medições dos estilos nas escalas 

balanceado, moderado e forte tiveram alguma influência positiva com os graus de 

concordâncias, discordo totalmente, discordo parcialmente, indiferente, concordo 

parcialmente e concordo totalmente atribuída às respostas do questionário. Para a análise 

desses dados fez-se um estudo da correlação entre as variáveis grau de medição dos estilos 

cognitivos e grau de concordância dos modelos de informações, apresentados nas fases de 

percepção, apresentação, processamento e entendimento do problema. Após a análise desses 

dados utilizando-se do coeficiente de correlação de Spearman r e do valor de significância p-

level, em função das variáveis envolvidas serem do tipo ordinais, pode-se inferir que os graus 

de medições balanceado, moderado e forte não tiveram influência na atribuição dos graus de 

concordâncias dos modelos de informações apresentados (Tabela 4.8). Conforme apresentado 

na Tabela 4.8, excetuando-se a correlação entre os estilos visuais com a função 1 do SAD, 

todos os coeficientes de correlação r atingiram valores próximos de zero, indicando 

correlação nula, e todos os valores de significância p estavam muito acima de 0.05, indicando 

uma ínfima significância nessa correlação ou alta probabilidade dos casos relacionados terem 

ocorrido ao acaso. Isso pode indicar que a escala de medição estratificada em balanceada, 

moderada e forte talvez não seja determinante no desenho dos modelos. Embora o p-level da 

correlação dos estilos visuais com a função 1 ter sido significante com valor igual a 0, 0337, o 

coeficiente  r apresentou uma correlação negativa entre essas variáveis igual a - 0,4260, 

inexistindo assim a influência positiva pesquisada (Tabela 4.8).    
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Tabela 4.8 - Nível de influência do grau de medição dos estilos cognitivos no grau de avaliação das funções 1 e 2 do SAD 

Estilos sem 
extratificação 

Número de 
casos   

Coeficientes de Correlação Spearman ( r ) e Valor de Significância (p-level)  

Função 1 
(questão 10) 

Função 1 
(questão 11) 

Função 1 
(questão 12) 

Função 2 
(questão 13) 

Função 2 
(questão 14) 

Função 2 
(questão 15) 

Sensitivo 27 

r 0,0827           

p 0,6817           

Intuitivo 4 

r -0,2722           

p 0,7278           

Visual 25 

r   -0,4260     -0,0158   

p   0,0337     0,9403   

Verbal 6 

r   -0,2236     -0,2236   

p   0,6702     0,6702   

Ativo 19 

r       -0,0114     

p       0,9631     

Reflexivo 12 

r       0,2707     

p       0,3948     

Sequencial 21 

r     0,2907     0,3527 

p     0,2011     0,1169 

Global 10 

r     0,1610     0,1801 

p     0,6568     0,6186 

Realizou-se uma análise para identificar qual o percentual de indivíduos da amostra que 

ocupavam cargos de gerência ou diretoria, considerando que esse é um perfil de ocupação 

profissional onde o SAD pode agregar maior valor no apoio à tomada de decisão (Tabela 4.9). 

Tabela 4.9 - Distribuição de frequência do cargo ou ocupação principal 

Cargo ou Ocupação 
Principal 

Quantidade 
de casos 

Frequência relativa da 
distribuição (em %) 

Frequência relativa 
acumulada (em %) 

Nenhum 9 29,03 100,00 

Estagiário 3 9,68 70,97 

Administrativo 8 25,81 61,29 

Gerência 9 29,03 35,48 

Diretoria 2 6,45 6,45 

Total 31 100,00   

 

Realizou-se também uma análise para identificar o grau de utilização de modelos 

matemáticos de programação linear no apoio à tomada de decisão (Tabela 4.10). 
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Tabela 4.10 - Grau de utilização dos conceitos de programação linear no apoio a tomada de decisão 

Grau de utilização de 
programação linear 

Quantidade 
de casos 

Frequência relativa da 
distribuição (em %) 

Frequência relativa 
acumulada (em %) 

Não conheço 0 0,00 100,00 

Já ouvi falar 0 0,00 100,00 

Já estudei 30 96,77 100,00 

Utilizo algumas vezes 1 3,23 3,23 

Costumo usar 0 0,00 0,00 

Total 31 100,00   

Os dados dessas análises registradas nas tabelas 4.9 e 4.10 indicaram que 11 indivíduos 

pesquisados ocupam cargos de gerencia e diretoria, representando 35,48% do espaço amostral 

de potenciais profissionais candidatos à utilização de um SAD baseado em modelos 

matemáticos para apoio à tomada de decisão. No entanto foi identificado que praticamente 

não há utilização desse tipo de sistema ou de modelos matemáticos no ambiente 

organizacional pesquisado em razão do percentual de 96.77%  de indivíduos identificados no 

espaço amostral, cujo conhecimento de programação linear está baseado apenas em estudos. 

Por outro lado, foi identificado que 38,71% dos indivíduos pesquisados não trabalham ou 

estão no início da carreira profissional exercendo cargos de estagiários, o que pode ter 

influenciado na qualidade das respostas.   
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A importância de considerar os aspectos da cognição humana na construção de SAD é 

um fator determinante para atingir a eficácia dessa ferramenta no apoio à estratégia do 

negócio. Essa recomendação baseia-se na quantidade de trabalhos sobre o assunto,  já 

produzidos por renomados acadêmicos e outras excelentes publicações disponíveis  na 

literatura. Os profissionais da  área de tecnologia da informação devem estar atentos a todas 

as características que definem um SAD, principalmente durante os trabalhos de construção, 

destacando-se além dos aspectos cognitivos, a participação do agente decisor durante todo o 

processo, a flexibilidade na busca e manipulação das informações, facilidade na interação 

com o sistema, facilidade de manutenção do sistema pelo próprio decisor, aplicação de 

modelos que estejam adaptados à natureza do problema de decisão e o treinamento constante.  

O protótipo apresentado nesse trabalho teve como foco principal avaliar, através de um 

experimento, qual o grau de satisfação ou concordância dos agentes decisores sobre uma 

ferramenta computacional para apoio a tomada de decisão e que esteja adaptada ao seu estilo 

cognitivo. Os dados da pesquisa demonstraram um alto grau de concordância com o modelo 

proposto.  

5.1 – Dificuldades e limitações no desenvolvimento desse trabalho 

Atingir o número desejado de respostas através de uma pesquisa não é uma tarefa fácil. 

Essa foi a maior dificuldade encontrada na realização desse trabalho. Os 97 protótipos do 

SAD foram distribuídos com data de retorno das respostas de avaliação sugeridas para ocorrer 

num intervalo de 7 dias a contar da distribuição, permitindo assim aos respondentes uma 

margem de tempo suficiente  para avaliar com profundidade os conceitos e objetivos finais do 

modelo proposto. Só foram obtidas 31  respostas, após 70 dias da distribuição e representando 

um percentual de retorno de 31,96%.  

Uma limitação no desenvolvimento desse trabalho foi o desenho do modelo do SAD 

adaptado à totalidade das características principais dos estilos cognitivos defendidos por 

Felder & Silverman (2002). Uma importante decisão foi definir qual o nível e grau dessas 

características que deveriam estar representados no protótipo e que não afetassem o tempo 

regulamentar de entrega da Dissertação na Universidade Federal de Pernambuco, decorrente 

do tempo necessário para o desenvolvimento e codificação do protótipo. A decisão do 
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problema foi o desenvolvimento de um protótipo considerando um número limitado de 

recursos e de funções,  quando comparados com todas as possibilidades defendidas por Felder 

& Silverman (2002).  

5.2 – Sugestões para futuros trabalhos  

Notadamente esse protótipo não esgotou todas as possibilidades e riqueza de detalhes 

para a construção de SAD, principalmente se forem consideradas todas as características 

principais dos estilos cognitivos definidos por Felder & Silverman (2002). Esse protótipo 

tinha como foco principal ilustrar como é possível acomodar diferentes estilos cognitivos em 

um único SAD e avaliar o grau de conforto dos decisores ao usar um SAD adaptado aos 

estilos cognitivos do agente decisor. O estado atual da tecnologia da informação já permite 

desenhar excelentes e potenciais modelos de SAD, incluindo numerosos recursos de 

multimídia adaptados ao estilo cognitivo dos usuários defendidos por Felder & Silverman 

(2002) e ao ambiente real da tomada de decisão, considerando todos os componentes dessa 

arquitetura de sistemas defendidos na literatura. Não é comum a existência de sistemas nas 

organizações que possam ser classificados como SAD, mesmo após decorridos 40 anos do seu 

surgimento. Novos protótipos devem ser elaborados, incluindo um número muito maior de 

recursos de multimídia e principalmente, que durante a construção sejam consideradas todas 

as características de um SAD. O número maior de casos do espaço amostral também deve ser 

levado em consideração para os casos em que se tenha como estratégia avaliar o sistema 

através de testes operacionais. O sucesso da construção e utilização de um SAD nas 

organizações, exercendo seu verdadeiro papel como um recurso de apoio efetivo às decisões 

gerenciais, está diretamente relacionado ao grau de aproximação às características que o 

definem nessa categoria de sistema. O nível de desenvolvimento da industria da tecnologia da 

informação já oferece praticamente a totalidade dos recursos e componentes definidos na 

arquitetura dessa categoria de sistemas, pensada e desenvolvida nas academias da ciência da 

informação há 40 anos atrás.  
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ANEXO 1 

No. Questão Resposta A Resposta B 

1 Eu entendo alguma coisa melhor 
depois que 

Experimento essa coisa Penso sobre essa coisa 

2 Eu gostaria de ser considerado Realista Inovador 

3 Quando eu penso sobre o que fiz 
ontem, é mais provável que imagine 

Uma imagem Palavras 

4 Eu tenho tendência para  Entender detalhes de um 
assunto, mas talvez me confunda 
sobre a estrutura geral 

Entender a estrutura geral do 
assunto, mas talvez me 
confunda com detalhes 

5 Quando estou aprendendo algo novo, 
tenho tendência para  

Falar sobre isso Pensar sobre isso 

6 Se eu fosse um professor, eu gostaria 
muito de ensinar em um curso 

Que lidasse com fatos e 
situações da vida real 

Que lidasse com ideias e 
teorias 

7 Eu prefiro obter novas informações em Imagens, diagramas, gráficos, 
ou mapas 

Em escritos ou informações 
verbais 

8 Uma vez que eu entendo Todas as partes, eu entendo tudo Tudo, eu vejo como as partes 
se encaixam 

9 Em um grupo de estudo trabalhando 
com dificuldade material, é mais 
provável que eu  

Se junte ao grupo e contribua 
com idéias 

Se acomode e escute 

10 Eu encontro maior facilidade em  Aprender fatos Aprender conceitos 

11 Em um livro com muitas figuras e 
gráficos, é mais provável que eu 

Olhe as figuras e gráficos 
cuidadosamente 

Foque no texto escrito 

12 Quando em resolvo problemas de 
matemática 

Eu usualmente trabalho na 
minha maneira de solução,  de 
um item por vez 

Costumo imaginar a solução, 
mas tenho muito esforço para 
descobrir os passos para 
chegar até a solução 

13 Em aulas tenho feito Usualmente procuro conhecer 
muitos sobre os estudantes 

Raramente procuro conhecer 
muitos sobre os estudantes 

14 Em leitura de não ficção, eu prefiro Algo que me ensine novos fatos 
ou  me diga como fazer alguma 
coisa 

Algo que me dê novas idéias 
para pensar sobre o assunto 

15 Eu gosto de professores  Que colocam muitos diagramas 
no quadro 

Que despendem muito tempo 
explicando 

16 Quando eu estou analisando uma 
história ou uma novela  

Eu penso nos episódios e tento 
coloca-los juntos para definir o 
tema 

Eu apenas sei qual o tema 
quanto finalizo a leitura e 
então, volto para descobir os  
episódios que o definem 

17 Quando eu começo a resolver um 
trabalho de casa, é mais provável que 

Começe trabalhando em cima da 
solução imediatamente 

Tente primeiro entender 
completamente o problema  

18 Eu prefiro uma ideia sobre Certeza Teoria 

19 Eu recordo melhor O que eu vejo O que eu ouço 

20 É mais importante para mim do que 
um instrutor 

A diagramação do material em 
uma sequência clara de passos 

Me dar uma imagem completa 
do material e dos assuntos 

21 Eu prefiro estudar Em grupos de estudo Sozinho 

22 Eu muito provavelmente sou 
considerado  

Cuidadoso sobre os detalhes do 
meu trabalho 

Criativo quanto a como fazer 
meu trabalho 
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23 Quando obtenho direcionamentos 
para um novo lugar, eu prefiro 

Um mapa Instruções escritas 

24 Eu aprendo Num ritmo e paz regular. Se 
estudo muito obterei o resultado  

Aos trancos e barrancos. 
Estarei totalmente confuso, 
mas de repente chega o 
entendimento 

25 Eu prefiro primeiro Testar as coisas Pensar sobre como farei essas 
coisas 

26 Quando estou lendo por lazer, gosto 
de escritores 

Que digam claramente o que 
eles pensam 

Que digam coisas criativas  e 
formas interessantes 

27 Quando vejo um diagrama ou um 
esboço em aula, eu provavelmente 
estarei mais preparado para 
relembrar do asssunto  

Através de uma imagem Sobre o que o instrutor falou 
sobre o assunto 

28 Quando se está considerando um 
conjunto de informações, eu 
provavelmente  

Foco nos detalhes e esqueço da 
grande ilustração 

Tento entender a grande 
ilustração antes de entrar nos 
detalhes 

29 Eu acho mais fácil relembrar de Algo que eu tenha feito Algo que eu tenha pensando 
muito a respeito 

30 Quando tenho que executar uma 
tarefa, eu prefiro 

Uma maneira padrão de 
execução 

Encontrar novas maneiras de 
execução 

31 Quando alguém está mostrando-me 
dados, eu prefiro 

Ilustrações ou gráficos Texto compilando os resultados 

32 Quando estou escrevendo um 
trabalho, eu provavelmente 

Trabalho (penso a respeito ou 
escrevo) o início e vou 
avançando 

Trabalho (penso a respeito ou 
escrevo) em diferentes partes e 
depois organizo-as 

33 Quando eu tenho que trabalhar em um 
grupo de brainstorming, onde todos 
contribuem com suas idéias 

Pratico o  brainstorming onde 
todos contribuem com as suas 
ideias em um mesmo momento 

Faço o brainstorming 
individualmente e depois junto-
me ao grupo para comparar as 
idéias 

34 Eu considero ser um alto elogio 
chamar alguém de 

Sensível Imaginativo 

35 Quando eu me reúno com pessoas em 
uma festa, é mais provável que depois 
eu relembre 

O que eles pareciam O que eles disseram sobre eles 
mesmos  

36 Quando estou aprendendo um novo 
assunto, eu prefiro  

Ficar focado em cima do 
assunto, aprendendo bastante 
sobre ele o máximo que eu puder 

Tentar fazer conexões entre o 
assunto e outros relacionados 

37 Eu sou mais provavelmente 
considerado 

Extrovertido Reservado 

38 Eu prefiro cursos que enfatizam Material concreto (fatos, dados)  Material abstrato (conceitos, 
teorias) 

39 Para entretenimento, eu gostaria 
muito de 

Assistir TV Ler um livro 

40 Alguns professores iniciam suas 
instruções com uma explanação 
resumida do que eles vão apresentar. 
Tais resumos são 

Algo que ajuda-me Extremamente úteis para mim  

41 A ideia de fazer trabalhos de casa em 
grupos, com uma classificação para o 
grupo inteiro 

É atrativo para mim Não é atrativo para mim 
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42 Quando eu estou fazendo grandes 
cálculos 

Eu tenho tendência a repetir 
todos os meus passos e checar 
meu trabalho cuidadosamente 

Acho cansativo verificar o meu 
trabalho e tenho que me forçar 
a fazê-lo 

43 Costumo imaginar lugares onde tenho 
ido 

De forma fácil e com rápida 
precisão 

Com dificuldade e sem muitos 
detalhes 

44 Quando estou resolvendo problemas 
em grupo, provavelmente  estou mais 
voltado a  

Pensar nos passos para a 
solução do processo 

Pensar nas possíveis 
consequências ou aplicações 
da solução em uma ampla 
gama de áreas 

 
Anexo 1 – Questionário de identificação do estilo cognitivo 

Fonte: ( Felder & Soloman, 1994).   
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Questionário  
ILS

Sensitivo 
Visual 
Sequencial

Sensitivo 
Visual 
Global

Sensitivo 
Verbal 
Sequencial

Sensitivo 
Verbal 
Global

Intuitivo 
Visual 
Sequencial

Intuitivo 
Visual 
Global

Intuitivo 
Verbal 
Sequencial

Intuitivo 
Verbal 
Global

Ativo   
Verbal 
Global

Ativo   
Visual 
Sequencial

Ativo   
Visual 
Global

Ativo   
Verbal 
Sequencial

Reflexivo  
Visual 
Sequencial

Reflexivo  
Visual 
Global

Reflexivo  
Verbal 
Sequencial

Reflexivo  
Verbal 
Global

Tomada  de 
Decisão. 
Visual
Sequencial

Tomada  de 
Decisão. 
Visual
Global

Tomada  de 
Decisão. 
Verbal
Sequencial

Tomada  de 
Decisão. 
Verbal
Global

Tomada  de 
Decisão. 
Visual
Sequencial

Tomada  de 
Decisão. 
Visual
Global

Tomada  de 
Decisão. 
Verbal
Sequencial

Tomada  de 
Decisão. 
Verbal
Global

Registro da Tomada de Decisão  VisGlb

Sensitivo Intuitivo

Visual

Visual

Visual

Visual

Verbal Verbal

Verbal Verbal

Ativo Reflexivo

Sequencial Sequencial Sequencial Sequencial

Sequencial Sequencial Sequencial

Global Global Global Global

GlobalSequencial Global Global Global

Percepção

Apresentação

Entendimento

Entendimento

Entendimento Entendimento Entendimento

Entendimento Entendimento Entendimento

Processamento

Apêndice  1
Fluxo lógico do Diálogo do SAD = Decisão = Função

Apresentação

Apresentação Apresentação
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F1: Sensitivo   
Visual 
Sequencial

Ativo AtivoReflexivo Reflexivo

Sequencial SequencialGlobalSequencial Global Global Global

Apêndice  2
Fluxo Lógico dos Menus e Funções do SAD – Parte 1

= Decisão

= Função

Sensitivo IntuitivoPercepção

Visual Verbal

Sequencial

Entrada

Entendimento Entendimento Entendimento Entendimento

Apêndice
3

Processamento Processamento
Ativo

Primeiro        
Acesso ? 

Sim Não

= Menus

F2: Ativo  
Visual 
Sequencial

F3: Tomada de 
Decisão Visual 
Sequencial

F4: Registro da 
Tomada  de 
Decisão  VisGlb

F1: Sensitivo   
Visual Global

F4: Registro da 
Tomada  de 
Decisão  VisGlb

F4: Registro da 
Tomada  de 
Decisão  VisGlb

F4: Registro da 
Tomada  de 
Decisão  VisGlb

F4: Registro da 
Tomada  de 
Decisão  VisGlb

F4: Registro da 
Tomada  de 
Decisão  VisGlb

F4: Registro da 
Tomada  de 
Decisão  VisGlb

F4: Registro da 
Tomada  de 
Decisão  VisGlb

F2: Ativo  
Visual Global

F3: Tomada de 
Decisão Visual 
Global

F1: Sensitivo   
Visual 
Sequencial

F2: Reflexivo 
Visual 
Sequencial

F3: Tomada de 
Decisão Visual 
Sequencial

F1: Sensitivo   
Visual Global

F2: Reflexivo 
Visual Global

F3: Tomada de 
Decisão Visual 
Global

F1: Sensitivo   
Verbal 
Sequencial

F2: Ativo  
Verbal 
Sequencial

F3: Tomada de 
Decisão Verbal 
Sequencial

F1: Sensitivo   
Verbal Global

F2: Ativo  
Verbal Global

F3: Tomada de 
Decisão Verbal 
Global

F1: Sensitivo   
Verbal 
Sequencial

F2: Reflexivo 
Verbal 
Sequencial

F3: Tomada de 
Decisão Verbal 
Sequencial

F1: Sensitivo   
Verbal Global

F2: Reflexivo 
Verbal Global

F3: Tomada de 
Decisão Verbal 
Global

Menu Principal

Submenu 
Sensitivo Ativo

Submenu 
Sensitivo Ativo

Submenu 
Sensitivo Reflexivo

Submenu 
Sensitivo Ativo

Submenu 
Sensitivo Ativo

Submenu 
Sensitivo Reflexivo

Submenu 
Sensitivo Reflexivo

Submenu 
Sensitivo Reflexivo

Questionário
ILS

Inicio

Fim
Responder
Pesquisa

Primeiro        
Acesso ? 

Sim Não

Finalizar SAD     
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F1: Intuitivo   
Visual 
Sequencial

Ativo AtivoReflexivo Reflexivo

Sequencial SequencialGlobalSequencial Global Global Global

Apêndice  3
Fluxo Lógico dos Menus e Funções do SAD – Parte 2

= Decisão

= Função

Intuitivo

Visual Verbal

Sequencial

Entrada

Entendimento Entendimento Entendimento Entendimento

Apêndice
2

Processamento Processamento
Ativo

= Menus

F2: Ativo  
Visual 
Sequencial

F3: Tomada de 
Decisão Visual 
Sequencial

F4: Registro da 
Tomada  de 
Decisão  VisGlb

F1: Intuitivo   
Visual Global

F4: Registro da 
Tomada  de 
Decisão  VisGlb

F4: Registro da 
Tomada  de 
Decisão  VisGlb

F4: Registro da 
Tomada  de 
Decisão  VisGlb

F4: Registro da 
Tomada  de 
Decisão  VisGlb

F4: Registro da 
Tomada  de 
Decisão  VisGlb

F4: Registro da 
Tomada  de 
Decisão  VisGlb

F4: Registro da 
Tomada  de 
Decisão  VisGlb

F2: Ativo  
Visual Global

F3: Tomada de 
Decisão Visual 
Global

F1: Intuitivo  
Visual 
Sequencial

F2: Reflexivo 
Visual 
Sequencial

F3: Tomada de 
Decisão Visual 
Sequencial

F1: Intuitivo   
Visual Global

F2: Reflexivo 
Visual Global

F3: Tomada de 
Decisão Visual 
Global

F1: Intuitivo   
Verbal 
Sequencial

F2: Ativo  
Verbal 
Sequencial

F3: Tomada de 
Decisão Verbal 
Sequencial

F1: Intuitivo   
Verbal Global

F2: Ativo  
Verbal Global

F3: Tomada de 
Decisão Verbal 
Global

F1: Intuitivo  
Verbal 
Sequencial

F2: Reflexivo 
Verbal 
Sequencial

F3: Tomada de 
Decisão Verbal 
Sequencial

F1: Intuitivo   
Verbal Global

F2: Reflexivo 
Verbal Global

F3: Tomada de 
Decisão Verbal 
Global

Submenu 
Intuitivo Ativo

Submenu 
Intuitivo Ativo

Submenu 
Intuitivo Reflexivo

Submenu 
Intuitivo Ativo

Submenu 
Intuitivo Ativo

Submenu 
Intuitivo Reflexivo

Submenu 
Intuitivo Reflexivo

Submenu 
Intuitivo Reflexivo

Fim
Responder
Pesquisa

Primeiro        
Acesso ? 

Sim Não

Finalizar SAD     
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SISTEMA DE APOIO A DECISÃO
TOMADA DE DECISÃO COM USO DE MODELOS MATEMÁTICOS DE PROGRAMAÇÃO LINEAR

Suporte: Levi Lima email: levilima@joaosantos.com.br

Fone: (81) 3419.9923

Celular: (81) 9917.1120

Para entender a operação do SAD, clique na aba abaixo,  "INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO"

APÊNDICE 4
SAD - Menu Principal 

MENU INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

 



   

56 

 

SISTEMA DE APOIO A DECISÃO
TOMADA DE DECISÃO COM USO DE MODELOS MATEMÁTICOS DE PROGRAMAÇÃO LINEAR

Suporte: Levi Lima email: levilima@joaosantos.com.br

Fone: (81) 3419.9923

Celular: (81) 9917.1120

Para entender a operação do SAD, clique na aba abaixo,  "INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO"

APÊNDICE 5
SAD – Sub-menu do Estilo Cognitivo Sensitivo-Ativo

MENU INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO
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SISTEMA DE APOIO A DECISÃO
TOMADA DE DECISÃO COM USO DE MODELOS MATEMÁTICOS DE PROGRAMAÇÃO LINEAR

Suporte: Levi Lima email: levilima@joaosantos.com.br

Fone: (81) 3419.9923

Celular: (81) 9917.1120

Para entender a operação do SAD, clique na aba abaixo,  "INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO"

MENU INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

APÊNDICE 6
SAD – Sub-menu do Estilo Cognitivo Sensitivo-Reflexivo
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SISTEMA DE APOIO A DECISÃO
TOMADA DE DECISÃO COM USO DE MODELOS MATEMÁTICOS DE PROGRAMAÇÃO LINEAR

Suporte: Levi Lima email: levilima@joaosantos.com.br

Fone: (81) 3419.9923

Celular: (81) 9917.1120

Para entender a operação do SAD, clique na aba abaixo,  "INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO"

APÊNDICE 7                                 
SAD – Sub-menu Do Estilo Cognitivo Intuitivo-Ativo

MENU INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO
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SISTEMA DE APOIO A DECISÃO
TOMADA DE DECISÃO COM USO DE MODELOS MATEMÁTICOS DE PROGRAMAÇÃO LINEAR

Suporte: Levi Lima email: levilima@joaosantos.com.br

Fone: (81) 3419.9923

Celular: (81) 9917.1120

Para entender a operação do SAD, clique na aba abaixo,  "INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO"

APÊNDICE 8
SAD – Sub-menu do Estilo Cognitivo Intuitivo-Reflexivo

MENU INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO
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APÊNDICE 9  

PESQUISA DE AVALIAÇÃO 

 

 

Digite suas Respostas na Coluna C                                                                                           

Para sair da pesquisa tecle obrigatoriamente no botão "Retornar ao Menu Principal"  

A B - QUESTÕES 
C- 

RESPOSTA 

1 Sexo   

  (1) Feminino 

    (2) Masculino 

2 Idade   

  (1) Até 21 anos 

  

  (2) De 21 a 30 anos 

  (3) De 31 a 40 anos 

  (4) De 41 a 50 anos 

  (5) Maior de 50 anos 

3 Nível de Instrução   

  (1) Ensino Médio Completo 

  

  (2) Superior Completo 

  (3) Especialização Completa 

  (4) Mestrado Completo 

  (5) Doutorado Completo 

4 Área do Curso Superior   

  (1) Não fez curso superior 

  

  (2) Ciências Exatas ou Tecnologia 

  (3) Ciências Biológicas ou Saúde 

  (4) Ciências Sociais ou Humanas 

  (5) Ciências Rurais ou Agrárias 

  (6) Outra 

5 Ocupação Profisional   

  (1) Emprego Privado 

  

  (2) Emprego Público 

  (3) Autônomo 

  (4) Empresário 

  (5) Consultor 

  (6) Estudante 

  (7) Trabalho Eventual 

  (8) Outro Tipo de Ocupação 

  (9) Nenhuma 
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6 Segmento da Ocupação Principal   

  (1) Comércio 

  

  (2) Serviços 

  (3) Industria 

  (4) Agricultuta 

  (5) Construção 

  (6) Outro 

  (7) Nenhuma 

7 Posição ou Cargo no Trabalho   

  (1) Nenhum 

  

  (2) Estagiário 

  (3) Administrativo (Agente Administrativo/Secretário/Assistente/Auxiliar/Atendente) 

  (4) Supervisão ou Gerência (Chefia de Setor ou Divisão/Direção de Departamento) 

  (5) Diretoria (Presidência/Direção Geral/Superintendente) 

8 Tempo de Experiência Profissional   

  (1) Até 5 anos 

  

  (2) Maior que 5 e até 10 anos 

  (3) Maior que 10 e até 15 anos 

  (4) Maior que 15 e até 20 anos 

  (5) Maior que 20 anos  

9 Grau de utilização de conceitos de Programação Linear no apoio a tomada de decisão    

  (1) Não conheço Programação Linear 

  

  (2) Já ouvi falar de Programação Linear 

  (3) Já estudei  Programação Linear 

  (4) Utilizei algumas vezes Programação Linear para tomada de decisão 

  (5) Costumeiramente tomo decisões com apoio de Programação Linear 

    

10 

A forma como o sistema introduziu o assunto na Função 1, através das consultas aos casos concretos de 
tomada de decisão ou através do entendimento dos conceitos de programação linear para tomada de 
decisão, ajudaram na solução do problema?   

  1) Discordo totalmente 

  

  2) Discordo parcialmente                                                                                           

  3) Indiferente 

  4) Concordo parcialmente 

  5) Concordo totalmente 

11 
A forma de apresentação do conteúdo das informações da Função 1, em quadros e cores ou em textos e 
sons, foi confortável?   

  1) Discordo totalmente 

  

  2) Discordo parcialmente 

  3) Indiferente 

  4) Concordo parcialmente 

  5) Concordo totalmente 
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12 
A forma do seqüenciamento das informações apresentadas na Função 1, do detalhe para o geral ou do 
geral para o detalhe, foi confortável?   

  1) Discordo totalmente 

  

  2) Discordo parcialmente 

  3) Indiferente 

  4) Concordo parcialmente 

  5) Concordo totalmente 

13 

A forma como o sistema deu continuidade ao assunto na Função 2, através de testes práticos de 
tomada de decisão com programação linear ou através do entendimento da construção do modelo 
matemático de tomada de decisão,  ajudaram na solução do problema?   

  1) Discordo totalmente 

  

  2) Discordo parcialmente 

  3) Indiferente 

  4) Concordo parcialmente 

  5) Concordo totalmente 

14 
A forma de apresentação do conteúdo das informações da Função 2, em quadros e cores ou em textos e 
sons, foi confortável?   

  1) Discordo totalmente 

  

  2) Discordo parcialmente 

  3) Indiferente 

  4) Concordo parcialmente 

  5) Concordo totalmente 

15 
A forma do seqüenciamento das informações apresentadas na Função 2, do detalhe para o geral ou do 
geral para o detalhe, foi confortável?   

  1) Discordo totalmente 

  

  2) Discordo parcialmente 

  3) Indiferente 

  4) Concordo parcialmente 

  5) Concordo totalmente 

16 

A forma de apresentação do conteúdo das informações da Função 3 - Executar a Tomada de Decisão, 
em quadros e cores ou em textos, foi confortável?   

  1) Discordo totalmente 

  

  2) Discordo parcialmente 

  3) Indiferente 

  4) Concordo parcialmente 

  5) Concordo totalmente 

17 
A forma do seqüenciamento das informações apresentadas na Função 3 - Executar a Tomada de 
Decisão, do detalhe para o geral ou do geral para o detalhe, foi confortável?   

  1) Discordo totalmente 

  

  2) Discordo parcialmente 

  3) Indiferente 

  4) Concordo parcialmente 

  5) Concordo totalmente 

 


